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INLEDNING
Vaxholms stads invånare ska ha tillgång till
dricksvatten och avloppshantering av god
kvalitet till en rimlig kostnad. Vatten är vårt
viktigaste livsmedel, och det behöver värnas
och skyddas för att fortsätta att vara bra
även för nästa generation barn som växer
upp i Vaxholm. Östersjön och kommunens
vattenområden är viktiga både för kommunens
invånare och för ekosystemen, och behöver
värnas.
Grunden för en god dricksvattenförsörjning
och avloppshantering är en fungerande
infrastruktur. En allmän VA-anläggning är
den infrastruktur av vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar och anläggningar som
kommunen i form av VA-huvudman ansvarar
för. För att denna infrastruktur ska fungera
även långsiktigt behöver den underhållas,
utvecklas och förnyas.
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Det är en utmaning att expandera den
allmänna VA-anläggningen till en rimlig
kostnad i en liten skärgårdskommun. Det
ställer krav på tjänstepersoner och politiker
på flera nivåer att tänka till före och skapa så
goda förutsättningar som möjligt. Ett sätt att
göra det är en aktiv, förvaltningsövergripande
och kunskapshöjande VA-planering. En
tydlig VA-plan möjliggör för både kommunen
och dess invånare att ta sitt ansvar på ett
bra sätt. VA-planen utgör grunden för VA-

Eriksömaren

planeringen och har en viktig roll i arbetet
med den fysiska planeringen, hela vägen från
översiktsplanering till detaljplanering och
bygglov.

Bakgrund
Vaxholms stads VA-arbete utgår från den
VA-policy som antogs av kommunfullmäktige
2011. Policyn anger att kommunen genom en
aktuell VA-plan ska ha beredskap att utforma
en klimatanpassad och långsiktigt hållbar
allmän VA-anläggning där det finns behov
och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad.
Utöver policyn utgår VA-planen även från
nuläget för kommunens VA-försörjning, se
Nuläge. Det finns inget formellt krav på att

Bild: Vaxholms stad

en kommun ska ha en antagen VA-plan men
vattenmyndigheten har i sitt åtgärdsprogram
ställt krav på att kommunerna ska ta fram
VA-planer för att underlätta uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för vatten. Med en VAplan och en fungerande VA-planering skapar
man förutsättningar för att klara de åtaganden
som lagstiftningen kräver. Vaxholm antog sin
första VA-plan 2014. Förutsättningarna för och
kraven på VA-utbyggnaden styrs dels av var i
kommunen som det finns behov av allmänt VA
enligt lagen om allmänna vattentjänster, dels
av kommunens översiktsplan och önskade
samhällsutveckling.

Syfte
VA-planens syften är:
•

Att vara ett styrdokument för att minska
belastningen av näringsämnen på kustoch sjövatten (Vaxholms Blåplan)

•

Att klara de åtgärder som
vattenmyndigheten ålägger Vaxholms stad
i sitt åtgärdsprogram

regn-, smält- och spolvatten. Kommunens
dagvattenstrategi som tidigare har varit
en del av VA-planen lyfts nu ut och blir ett
eget dokument för att bättre synliggöra och
framhäva vikten av dagvattenarbetet.

VA-planens roll
VA-planens huvudsakliga roll är att tydliggöra
kommunens arbete med vattenförsörjning
och avloppshantering såväl inom kommunens
organisation som för invånare och andra
aktörer, samt att samla det strategiska
arbetet med vatten och avlopp. VAförsörjningen påverkas av och påverkar
bebyggelseutvecklingen, och därför har
VA-planen en mycket tydlig koppling till
kommunens översiktsplan. Andra kommunala
styrdokument med koppling till VA-planen är:

•

Att vara en plattform för kommunens
förvaltningsövergripande VA-planering

•

Att underlätta planering av ny bebyggelse

•

Att tydliggöra vilka åtgärder avseende VAförsörjningen som behöver genomföras

•

Att tydliggöra för de som bor i kommunen
vad som gäller angående vatten och avlopp

•

Att vara stöd för tillsyn av och
tillståndsgivande till enskilda
avloppsanläggningar

•

VA-policy (antagen 2011)

•

Blåplan (godkänd 2017)

Omfattning och avgränsning

•

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i
Vaxholms stad 2018–2020 (antagen 2018)

VA-planen omfattar hela kommunens
VA-försörjning, såväl inom som utanför
verksamhetsområden för allmänt VA. Under
nuläge beskrivs status och förutsättningar.
Faktorer som styr VA-planeringen, såsom
lagstiftning, presenteras i bilaga 1. VA-planen
beskriver planen för de befintliga allmänna
VA-anläggningarna, hur VA-utbyggnadsplanen
ser ut, vad som gäller för områden i väntan på
kommunalt VA och för områden där enskilda
VA-anläggningar kommer att vara den
fortsatta VA-försörjningen.
I en heltäckande VA-plan ingår också
dagvatten, som utgörs av ytligt avrinnande

Vattnet köps in från kommunalförbundet
Norrvatten.
Tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar, samt fettavskiljare,
sköts också av Roslagsvatten. Det praktiska
arbetet med tömningen utförs av en
upphandlad entreprenör.
Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor (SRMH) är
den gemensamma miljö- och
hälsoskyddsmyndigheten för Täby och
Vaxholm, i den gemensamma nämnden finns
politiker från de två kommunerna. Kontoret
ligger i Täby. SRMH ansvarar för tillstånd
och tillsyn för samfällda och enskilda avlopp
samt de allmänna VA-anläggningarna inom
kommunen.

Organisation
Roslagsvatten är via sitt dotterbolag
Vaxholmsvatten huvudman för det allmänna
VA-nätet i Vaxholms stad. Roslagsvatten
ägs av Vaxholms stad, Österåker, Knivsta,
Vallentuna, Ekerö, Täby och Danderyds
kommuner.
Roslagsvatten distribuerar dricksvatten till
och renar avloppsvatten från alla kommunalt
anslutna kunder. Roslagsvatten ansvarar
därför för ledningsnätet för vatten och avlopp,
reningsverk, pumpstationer och reservoarer
inom de fastställda verksamhetsområdena.
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NULÄGE
Här beskrivs hur kommunens VA-försörjning
ser ut, både den allmänna VA-försörjningen
och den enskilda VA-försörjningen där allmänt
VA inte finns. Kapitlet beskriver också de
utmaningar som kommunens VA-försörjning
står inför. Mer områdesspecifik information
finns i bilaga 2.

Allmän VA-försörjning
Ett verksamhetsområde är det geografiska
område som avgränsar VA-huvudmannens
ansvar för de olika tjänsterna vatten,
spillvatten och dagvatten, vilket beslutas av
kommunfullmäktige. Dagens allmänna VAverksamhetsområden finns på Vaxön, Kullön,
Resarö, Rindö, Karlsudd samt två mindre
på Stegesund/Hästholmen. Av totalt 12 000
invånare i Vaxholms stad år 2018 var ca 75 %
anslutna till det allmänna VA-nätet.

Verksamhetsområdets utbredning
Vaxholms allmänna anläggning täcker redan
idag en stor del av kommunens tätbebyggda
områden. Områdena beskrivs nedan och
framgår även delvis av kartan under Plan för
VA-försörjning utanför verksamhetsområde
på sid 10.
Vaxön och Resarö
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Större delen av bebyggelsen på Vaxön

ligger inom verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Även större delen
av bebyggelsen på Resarö ligger inom
verksamhetsområde för vatten och avlopp
och en utbyggnad av vatten och avlopp
pågår för Storäng. Verksamhetsområde för
allmän dagvattenhantering finns för del av
bebyggelsen.
Rindö och Skarpö
Från västra delen av Rindö leds spillvattnet till
Blynäs avloppsreningsverk medan spillvatten
från de södra och östra delarna av Rindö leds
till reningsverket i Rindö hamn. I Rindö By
ligger ett litet reningsverk som ansluter ett
10-tal fastigheter. På Skarpö pågår utbyggnad
av vatten och avlopp till de områden som
omfattas av detaljplaneetapperna 1–3, övriga
delar av ön har enskilda avlopp och egna
brunnar. På Rindö finns vattenföreningar
med kommunalt sommarvatten i ett flertal
områden. Sommarvatten innebär att vatten
bara kan levereras på sommaren på grund
av att ledningsnätet inte är förlagt på ett
frostsäkert djup. Verksamhetsområde för
allmän dagvattenhantering finns för del av
bebyggelsen på Rindö.
Kullön
Alla bebyggda fastigheter på Kullön är
anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Det finns ett reningsverk på ön som behandlar
avloppsvattnet från hela ön undantaget
Östra Kullön vars avloppsvatten leds till
Blynäs avloppsreningsverk. Kullön var
inledningsvis en ekoby med urinseparering till
gemensamma tankar. Återvinningssystemet
har dock aldrig använts fullt ut utan

urinen spiller över till spillvattennätet
för omhändertagande i Kullöns
avloppsreningsverk. Verksamhetsområde för
allmän dagvattenhantering finns för del av
bebyggelsen.
Bogesund
Hela Karlsudd ingår i verksamhetsområdet
för vatten och avlopp. Karlsudd försörjs
med dricksvatten via en sjöledning från
södra delen av Vaxön men har ett eget lokalt
avloppsreningsverk.
Stegesund
På Stegesund finns två mindre områden med
kommunalt vatten och avlopp. På öns västra
del, Hästholmen, är fem fastigheter anslutna
till ett kommunalt minireningsverk och på
Stegesund är 16 fastigheter anslutna via en
allmän pumpstation från vilken spillvattnet
leds vidare till Blynäs avloppsreningsverk.
Dricksvattenledningen som passerar öarna
är från 1954 och har som huvuduppgift
att förse Skarpö och Rindö med vatten
men är även central för hela kommunens
alternativa vattenförsörjning vid ett brott på
huvudvattenledningen. Under årens lopp har
flera sommarvattenföreningar både inom och
utanför verksamhetsområdet fått ansluta sig
till ledningen.
Edholma
För Edholmas 100 fastigheter finns det ett
vatten- och spillvattennät i samfälld regi som
via sjöledningar ansluter till den allmänna VAanläggningen på Vaxön.

Tynningö, Ramsö, Skogsö och övriga öar
Tynningö, Ramsö, Skogsö och övriga
öar har uteslutande enskild vatten- och
avloppsförsörjning. På Pukholmen och
Lillholmen finns dock ett tiotal fastigheter
med enskilda avlopp som har tillgång till
sommarvatten med anslutning till det
allmänna ledningsnätet.

Vattenförsörjning
Vaxholm försörjs med dricksvatten genom
medlemskap i Kommunalförbundet Norrvatten.
Enligt kommunens VA-policy ska den framtida
allmänna vattenförsörjningen vara helt
baserad på dricksvatten från Norrvatten, och

Norrvattens kapacitet att leverera dricksvatten
till Vaxholm bedöms klara en omfattande
utbyggnad av den allmänna vattenförsörjningen
inom kommunen. Dricksvattnet produceras
vid Norrvattens vattenverk Görväln i Järfälla
och har Mälaren som råvattentäkt. För
reservvatten, dvs. vatten som kommer från
en annan källa/ledning än den som normalt
levererar vattnet, har Norrvatten fyra
grundvattenverk som vid behov kan producera
ca 75 % av Görvälnverkets normalproduktion i
upp till en vecka. Norrvatten har dessutom ett
samarbete med Stockholm Vatten och Avfall
som innebär att man kan överföra vatten till
varandra. Vid ett större driftavbrott finns en risk
att Vaxholms invånare blir utan dricksvatten.
För att säkra dricksvattenförsörjningen finns
sedan 2019 en regional vattenförsörjningsplan
för Stockholms län.
Dricksvattnet levereras till kommunen från två
håll via Norrvattens ledningssystem. Därefter
sker distributionen inom kommunen via
Vaxholmsvattens allmänna vattenledningar.
Den dubbla dricksvattenanslutningen
bidrar till att minska effekterna vid ett
avbrott på endera distributionsledning
genom att kommunen då temporärt kan
försörjas med dricksvatten via den andra
inmatningen. Den ena av dessa är dock
från 1954 och har idag inte kapacitet för
att säkra vattenförsörjningen till samtliga
hushåll. Allt dricksvatten till Vaxholm och
Österåker kommer huvudsakligen via en
enkelmatad vattenledning, men sedan 2015
kan Norrvatten vid behov distribuera vatten
till Österåker/Vaxholm via Vallentuna, vilket
gör att de omfattande konsekvenser som

skulle bli av en läcka på en enkelmatad
ledning nu kan begränsas. Ledningsnätet
omfattar 77 km vattenledningar. Det
finns inga tryckstegringsstationer för
vattenledningsnätet.

Spillvattenhantering
Huvuddelen av kommunens spillvattensystem
är anslutet till Blynäs avloppsreningsverk på
norra sidan av Vaxön. Här renas avloppsvattnet
från ca 6 900 invånare. Spillvattnet från delar
av norra Resarö avleds till Margretelunds
avloppsreningsverk i Österåkers kommun. Det
finns några mindre allmänna reningsverk på
Karlsudd, Kullön, Byviken (Rindö), Rindö hamn
samt på Stegesund/Hästholmen.
Reningsverket på Blynäs har tillstånd att
ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000
personekvivalenter, pe, därefter måste
verket byggas ut eller ersättas av en annan
avloppsreningslösning. Tack vare en låg
belastning per person kommer fler personer
än antalet personekvivalenter att kunna
anslutas till reningsverket. Tillstånd kommer
sannolikt att överskridas någon gång inom
de närmaste fem till tio åren, men tidpunkten
är beroende på takten i kommunens
utveckling både vad gäller planarbete och
annan tillkommande bebyggelse inom
verksamhetsområdet.
Utredning av vad som är den bästa lösningen
på Vaxholms kapacitetsbehov pågår, se mer
under kapitel 3.
Rindö hamn avloppsreningsverk har
ett tillstånd att ta emot avloppsvatten
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motsvarande 2 000 pe. I den tidigare VAplanen fördes ett resonemang om
en nedläggning av Rindö hamn
avloppsreningsverk och att dessa fastigheter
istället skulle anslutas till Blynäs reningsverk
innan 2030. I dag bedöms en sådan lösning
inte som självklart kostnadseffektiv, och med
anledning av att tidsplanen för en utökad
avloppsreningskapacitet senarelagts finns
det behov av att nyttja all tillgänglig kapacitet
så effektivt som möjligt och därför behålla
Rindö hamns avloppsreningsverk till dess
att ny kapacitet finns på plats. Roslagsvatten
behöver utreda närmare vilken kapacitet
som återstår i verket efter att detaljplanerna
Rindö hamn etapp 1–3 (Dp 394, Dp 400 och Dp
408) genomförts för att bedöma hur många
bostäder och verksamheter som ytterligare
kan anslutas innan avloppsreningskapaciteten
behöver byggas ut.

Dagvattenhantering
Dagvatten är regn-, smält- och
dräneringsvatten som rinner från byggnader,
gator, parkeringar och annan mark och
som sedan leds via diken och ledningar
till vattendrag, sjöar eller hav. Allmän
dagvattenhantering finns i första hand på
Vaxön och i vissa mindre områden på Kullön,
Resarö och Rindö. I många planer som tas
fram är en allmän dagvattenanläggning inte
nödvändig utan ett lokalt omhändertagande
av dagvatten, LOD, är tillräckligt. För det
samlade dagvattenarbetet finns Vaxholms
stads dagvattenstrategi.

VA-taxan

Kapaciteten i de mindre verken Kullön,
Karlsudd, Byviken och Stegesund/Hästholmen
utnyttjas fullt ut bortsett från Karlsudd.

För att täcka kostnader för Vaxholms stads
allmänna vatten- och avloppsanläggning
ska fastighetsägare inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt
gällande VA-taxa. Avgifterna utgörs av
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och
brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Ledningsnätet omfattar 37 km avloppsledningar. Det finns 37 pumpstationer för
avlopp samt ca 700 LTA-stationer (LTA,
eller lätt trycksatt avlopp, är ett system som
används för att pumpa avloppsvatten från en
fastighet i de fall där det är svårt att bygga en
avloppsledning med självfall) som ingår i den
allmänna avloppsanläggningen. Bräddning
registreras vid alla större pumpstationer
men ingen flödesmätning sker. Samtliga
pumpstationer larmar vid hög nivå.

Vaxholms stad har enligt den senaste
statistiken (2018) Sveriges dyraste
anläggningsavgift (för det som kallas typhus
A) och ligger även relativt högt upp (placering
12, år 2018 för det som kallas typhus A) på
listan över Sveriges dyraste brukningsavgifter.
Att Vaxholm har en hög VA-taxa ligger i linje
med hur VA-taxorna ser ut i landet i övrigt
- generellt har små kommuner respektive
skärgårdskommuner högre VA-avgifter än
genomsnittet.
Anläggningstaxan påverkas av kostnaderna
att bygga ut VA i nya områden och
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överföringsledningar till dessa områden.
Brukningsavgiften påverkas av de kostnader
som uppstår i och med driften av den
befintliga VA-anläggningen och även av
kostnader på grund av förstärkningar i de
centrala systemen, såsom en utbyggnad
av ett större reningsverk eller utökning av
kapaciteten att försörja kommunen som
helhet med vatten. Även ökade miljökrav
är en anledning till ökade drift- och
investeringskostnader som leder till en högre
brukningsavgift.

Enskild VA-försörjning
I Vaxholm stad finns ungefär 2 100 fastigheter
med enskild lösning för vatten och avlopp.
De enskilda avloppen är förmodligen den
största källan för utsläpp av fosfor och kväve
till Vaxholms vattenområden. De enskilda
avloppen är tillsammans med dagvatten,
skogs- och jordbruk, atmosfärisk tillförsel och
avloppsreningsverken en av de större källorna
till utsläpp av fosfor och kväve till Vaxholms
vattenområden.
SRMH har därför sedan 2008 prioriterat tillsyn
av enskilda avlopp. Under en 10-års period
har samtliga avloppsanläggningar i Vaxholm
inventerats. Ca 60 % av anläggningarna har
haft brister vilket medfört att allmänt VA har
byggts ut för t ex Skarpö och Storäng. För ca
900 enskilda avlopp har SRMH ställt krav på
åtgärder. Ca 500 nya avlopp har de senaste
åren tagits i bruk. Ca 100 nya avlopp tas i bruk
varje år. För de nya avloppsanläggningarna
ställs reningskrav för hög skyddsnivå, vilket
innebär att avloppsvatten ska renas med

minst 90 % rening av organiskt material
(BOD), 90 % rening av fosfor och 50 % rening
av kväve. Vanliga lösningar är minireningsverk
med biologisk och kemisk rening, separerade
system med BDT-avlopp till infiltration/
markbädd och WC till sluten tank eller torra
toalettlösningar.
Grundvatten är en bristvara i stora delar av
Vaxholm. De geologiska förutsättningarna
medför att grundvattenmagasinen är små och
nybildningen liten på grund av tunna jordlager
och berg i dagen vilket leder till att en stor del
av nederbörden avrinner direkt till havet.
I ett flertal områden med högt
bebyggelsetryck och där omvandling sker från
fritids- till permanent bebyggelse är uttaget
av grundvatten större än nybildningen vilket
innebär att brunnar under torra perioder sinar
eller drabbas av saltvatteninträngning.
För att minska problemen har SRMH infört
tillståndsprövning för att anlägga nya borrade
dricksvattenbrunnar i Vaxholm. Utredning
av risk för ökad saltvatteninträngning i
närliggande brunnar är även en viktig del av
prövning av ansökningar för enskilda avlopp.

Strategiska frågor och
utmaningar
Det finns flera strategiska frågor som
berör VA-försörjningen. Närmast
i tid ligger frågan om hur man ska
säkerställa en avloppsreningskapacitet
som kan möta den samhällsutveckling
som kommunen planerar för genom
översiktsplan och exploateringsprogram.

Lika viktiga frågor är bland annat hur
man ska hantera utmaningarna för den
regionala vattenförsörjningen, höga VAutbyggnadskostnader och en åldrande VAanläggning. De strategiska frågorna beskrivs
kortfattat nedan.

små kommuner och skärgårdskommuner,
men inte desto mindre framstår dyra VAutbyggnadskostnader som en stor utmaning
när utbyggnaden fortsätter i än mer perifera
och geografiskt utmanande områden.

Avloppsreningskapacitet som möter
samhällsutvecklingen
Kommunens centrala avloppsreningsverk,
Blynäs, klarar inte av att ansluta de
fastigheter som enligt lag har rätt att vara
anslutna till en allmän VA-anläggning och
klarar inte heller av att möta en utökad
expansion av kommunen utöver vad som
ligger inom en kortare tidsram. Utmaningen
gäller även att uppnå miljökvalitetsnormerna
till 2027, där både de enskilda avloppen och
reningsverken utgör påverkanskällor.

I takt med att Vaxholms VA-anläggning växer
ökar parallellt de framtida förnyelsebehoven.
För att behålla sin funktion behöver
en anläggning regelbundet förnyas.
Tidsintervallet från ny VA-anläggning till dess
att ett förnyelsebehov uppstår är väldigt långt.
Därför finns det ett behov av en förnyelseplan
för att undvika att stora delar av anläggningen
blir uttjänt samtidigt på grund av att man har
skjutit kostnaderna framför sig. En långsiktig
förnyelseplan saknas idag men är under
framtagande.

Långsiktig vattenförsörjning

Dagvattenhantering

Under 2018 togs en regional
vattenförsörjningsplan fram som visar vilka
utmaningar som regionen gemensamt står
inför och vilka möjligheter som finns, och
hur ansvaret fördelas på regionens olika
aktörer. Det är viktigt att Vaxholms stad
och Roslagsvatten arbetar aktivt med att
säkerställa Vaxholms stads vattenförsörjning
på lång sikt och vid kris genom ett regionalt
arbete men också genom att titta på
kompletterande lokala lösningar.

Dagvattenplaneringen och
dagvattenhanteringen behöver utvecklas
för att uppnå miljökvalitetsnormerna och
en klimatsäker dagvattenhantering. Dessa
strategiska utmaningar beskrivs närmare i
kommunens dagvattenstrategi.

Höga VA-kostnader
Vaxholms VA-taxa är bland de högsta i
landet vad gäller både anläggningsavgiften
för att få anslutas och brukningsavgiften.
Mönstret är detsamma i hela landet vad gäller

En åldrande VA-anläggning

Kretslopp och resurshushållning
För att nå Sveriges miljömål behöver slutna
kretslopp för näringsämnen skapas mellan
samhället, dess avloppsanläggningar och
jordbruket. Behoven av att hushålla med
vatten ökar när vatten blir en bristvara.
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PLAN FÖR VA-FÖRSÖRJNING
UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDET
Bebyggelseutveckling och VAutbyggnadsplan
Områden som har prioritet 1 för VAutbyggnaden är Storäng västra, Skarpö etapp
3, Rindö hamn etapp 2 och 3 samt Rindö
smedja.
För Storäng västra pågår arbete med att ta
fram en detaljplan som ska utveckla området
till ett attraktivt bostadsområde med plats
för en ny förskola. Utbyggnad av allmän VAanläggning pågår och tas i drift under 2019.
På Skarpö pågår en utbyggnad av VAanläggningen i tre etapper, varav den tredje
etappen återstår. Bebyggelsen på Skarpö
består i huvudsak av fritidshusområden där
cirka 40 % av husen är permanent bebodda.
Omvandlingen förväntas fortgå med ett
tillskott på cirka 70 bostäder på hela Skarpö
fram till 2030.
I Rindö hamn pågår omvandlingen av det
gamla regementsområdet till ett modernt
bostadsområde. Fullt utbyggt planeras
området bland annat innehålla cirka 525
bostäder, ett flertal verksamheter och en
ny skola. Den första etappen är nu försörjd
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med allmänt VA, men för den planerade
nya skolan inom etapp 2 och den planerade
småhusbebyggelsen kring Grenadjärsvillan
inom etapp 3, återstår VA-utbyggnaden.
I Rindö smedja, på öns västra sida, planeras
en ny väg byggas mellan Rindövägen och
Skarpövägen för att öka trafiksäkerheten vid
tillfarten till Skarpö. Inom området planeras
också nybyggnation av cirka 150 bostäder,
varav flertalet i flerbostadshus.
Områden som har prioritet 2 för VAutbyggnaden är Rindö hamn etapp 4 och
5, västra Rindös fritidshusområden samt
Stegesund.
I Rindö hamn återstår två etapper att bygga
ut; etapp 4 strax väster om den planerade
nya skolan och etapp 5 på udden i södra
delen av hamnen. I etapp 4 planeras för cirka
50 hyresrätter och i etapp 5 ska befintlig
bebyggelse anslutas till den allmänna VAanläggningen.
Områdena Rindöbaden, Annedal, Mjöldammen
och Karlshill på västra Rindö karaktäriseras
av små bostadshus med fritidshuskaraktär.
Andelen permanentboende inom dessa

områden har ökat kontinuerligt de senaste
åren, och den fortsatta omvandlingen
förväntas ge ett tillskott på cirka 50 bostäder
fram till 2030.
På Stegesund finns två områden med utbyggt
kommunalt VA. I samband med restaurering
av befintlig vattenledning planeras detaljplaneläggning och utbyggnation av
kommunalt VA på hela ön. Idag finns cirka
100 småhusfastigheter på ön varav 11 är
permanent bebodda. Omvandlingen förväntas
ge ett tillskott på cirka 20 bostäder fram till
2040.
Områden som har prioritet 3 för VAutbyggnaden är Tynningö och södra Resarö
utredningsområde Killingen.
Idag är 161 av 689 småhus på Tynningö
bebodda, dvs ön har en permanentningsgrad
på knappt 25 %. I dagsläget är det osäkert
vilken utveckling som kommer att ske på
Tynningö, men en permanentningsgrad på
40–65 % är möjlig. Omvandlingen skulle då ge
ett tillskott på cirka 100–300 bostäder fram till
2040.
I Vaxholms översiktsplan är delar av
Killingen på södra Resarö markerat
som utredningsområde för bebyggelse,
grönstruktur och service. Området är
nästan helt obebyggt idag. I samband med
utvecklingen av området bör VA byggas ut.
Utvecklingen ska studeras på en övergripande
nivå i ett detaljplaneprogram och i samband
med detta kan tidplanen komma att förändras.

Vatten och avlopp
Verksamhetsområde
Prioritet, VA-utbyggnaden
påbörjas
1:

- 2028

2:

2025 - 2030

3:

2030 - 2040

4:

2035 - 2045

5:

2040 -
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Områden som har prioritet 4 för
VA-utbyggnaden är norra Rindös
fritidshusområden, södra Resarö
utredningsområde Engarn samt norra
Bogesunds utredningsområde.
Områdena på norra Rindö, Rörängen och
Rindöby, består idag av både fritidsboende
och permanentboende. Utbyggnaden av VA
behöver utredas vidare.
I Vaxholms översiktsplan är norra delen av
Bogesund med Bullerholmen och Gåsvik
markerat som utredningsområde för
bebyggelse, grönstruktur och service som
på lång sikt kan vara aktuella för annan
markanvändning. Kommunen är också
angelägen om att få till en gång- och cykelväg
längs väg 274. När det blir aktuellt med vidare
planering föreslås i översiktsplanen att det
ska tas fram en fördjupad översiktsplan för
området. I samband med utvecklingen av
området bör VA byggas ut.
I Vaxholms översiktsplan är Engarn på södra
Resarö markerat som utredningsområde
för bebyggelse, grönstruktur och service.
Engarn har ett stort värde som kulturmiljö
med bebyggelse- odlingsmönster och ett
karaktäristiskt landskap. I samband med
utvecklingen av området bör VA byggas ut.

Tidplan för VA-utbyggnaden
Alla områden med en samlad bebyggelse
om ca 20–30 hus eller fler har enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster rätt till
allmänt vatten och avlopp om det behövs för
människors hälsa eller miljön. Med samlad
bebyggelse menas områden där det är högst
80–100 m mellan husen.
I vilken turordning områdena bör anslutas
till allmänt VA har prioriterats med hänsyn
till miljö, behov, tekniska möjligheter att
ansluta området och andra kommunala
intressen i enlighet med kommunens mål
för stadsbyggnadsprocessen. Den senare
innebär att bostäder ska byggas i lägen som
understödjer en kostnadseffektiv infrastruktur
i form av vägar, kollektivtrafik, VA-ledningar
med mera. Prioriteringen har gjorts utan
hänsyn till dagens kapacitet i den allmänna
VA-anläggningen. För vissa områden med
behov av allmänt VA krävs en fördjupad
utredning om hur en VA-lösning kan förenas
med kommunens mål för det aktuella området.

Områden som har prioritet 5 för VAutbyggnaden är Ramsö och Skogsön.
På Ramsö och Skogsön planeras inte
för någon permanentning av fritidshus
eller annan utbyggnad. En anslutning till
kommunalt VA bedöms inte ha hög prioritet.
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Foto: Åsa Dry Larsson

Prioriteringen innebär att VA-utbyggnaden
bedöms kunna påbörjas år:
Antagen eller
Prioritet 1 pågående

- 2028

detaljplan
Prioritet 2 Hög prioritet
Prioritet 3

Medelhög
prioritet

Prioritet 4 Låg prioritet

2025 - 2030
2030 - 2040
2035 - 2045

Inte alls
Prioritet 5 inom planens

2040 -

tidshorisont

Prioriteringen av i vilken turordning de olika
områdena bör anslutas till allmänt VA har
gjorts enligt en femgradig skala.
I bilaga 2 beskrivs de olika kommundelarnas
behov av gemensamma VA-lösningar och hur
möjligheterna ser ut för att ansluta området
till den allmänna VA-anläggningen var för sig.
Utifrån prioriteringen för VA-utbyggnaden
har en bedömning gjorts av när utbyggnad
beräknas kunna ske. Utbyggnad av områden
med prioritet 1–5 förutsätter att kapacitet
för avloppsrening kan säkerställas. En
förutsättning för att tidsplanen ska hålla är
också att detaljplaner antas och vinner laga
kraft för de områden som berörs.

Tidsplanen är även osäker för den utbyggnad
som ligger långt fram i tiden, och prioriteringen
i sin helhet kan komma att omprövas i
kommande uppdateringar av VA-planen.

I diagrammet nedan anges hur många personer
som beräknas vara anslutna till den allmänna
avloppsanläggningen vid olika årtal, förutsatt att
VA-kapacitet finns för att ansluta dem.

Tekniska förutsättningar

Generellt görs valet av teknik efter vad
som är lämpligt för det område som ska
anslutas, vilket innebär att på de flesta
platser är en sammankoppling med ett
centralt system det bästa alternativet, men
på vissa platser kan ett lokalt vattenverk eller
reningsverk vara att föredra. Vaxholm har ett
huvudledningsnät som sträcker sig över stora
delar av kommunen och sammankopplar

En förutsättning för VA-utbyggnad till fler
områden är att det finns tillräcklig kapacitet
i de centrala systemen. Kapaciteten i
vattenförsörjningen från Norrvatten bedöms
med god marginal vara tillräcklig för 15
000 personer. Avloppsreningskapaciteten
är däremot begränsad och därför en
begränsande faktor för VA-utbyggnaden.
Tidsplanen för när en utbyggd
avloppsreningskapacitet kan vara på plats
kan därför komma att påverka VA-planens
föreslagna tidsplan och möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna till 2027.

kommunens mest bebodda öar, undantaget
Tynningö, med fyra avloppsreningsverk. När
området är i närheten av och kapacitet finns
i huvudledningsnätet kommer detta att vara
den mest kostnadseffektiva lösningen, vilket
bland annat gäller Vaxön, Resarö, Skarpö,
Rindö och Stegesund.
För områden som saknar ett
huvudledningsnät i närområdet (Tynningö,
Rindöby, Skogsö och Ramsö) bör man titta
på vilka olika alternativa lösningar som finns
för att försörja området med vatten- och
avloppstjänster. Huvudledningsnäten för både

Anslutningsprognos till Blynäs
Anslutningsprognos
till Blynäs

16000
16000

14000
14000

12000
12000

Avloppsreningskapaciteten i Blynäs
avloppsreningsverk kommer att överskridas
inom de närmaste åren. Tillstånd har
erhållits för en utbyggnad av Blynäs
avloppsreningsverk till 13 000 pe. Detta
alternativ räcker för att ansluta delar av
prioritet 3 men ger inte tillräcklig kapacitet för
att ansluta alla öar i Vaxholm. Om man istället
väljer att lösa kapacitetsbristen genom en
gemensam lösning med andra kommuner (se
mer under Plan för befintliga VA-anläggningar
på sid 16) kommer fler att kunna anslutas.
En utredning pågår om belastningen på Rindö
hamns reningsverk för att bedöma vilken
kapacitet som finns för att ansluta ytterligare
bostäder och verksamheter.

10000
10000

8000
8000

6000
6000

4000
4000

2000
2000

0

0

2019
2019

2020-2025
2020-2028

Anslutna idag

Anslutna idag

Prio 1

Prio 1

Prio 2

2025-2030
2025-2030
Prio 2

Prio 3

Prio 3

2030-2040
2030-2040

Tillkommande inom verksamhetsområdet

Tillkommande inom verksamhetsområdet

Diagram 1. Anslutningsprognos till Blynäs avloppsreningsverk eller annat framtida avloppsreningsverk som ersätter Blynäs. Med
tillkommande inom verksamhetsområde avses ytterligare anslutningar inom de geografiska områden som redan idag har allmänt VA,
t.ex. styckningar eller exploateringar.

13

vatten och avlopp inom kommunen har dock
förberetts för att kunna VA-försörja Tynningö.
Vad som är den bästa lösningen för Tynningö
behöver avgöras i ett utredningsskede.

•

VA-rådgivning

•

Tydlig information om planerad utbyggnad
angående bl.a. tider, avgifter och villkor för
inlösen av befintliga anläggningar.

Det finns även annan teknik än traditionella
vattenverk och avloppsreningsverk. På
senare tid har försök med allmänna
avsaltningsanläggningar gjorts på olika håll
i landet, liksom försök med återföring av
avloppsvatten till grundvatten för att uppnå
vatten i kretslopp. Andra kretsloppslösningar
i form av sorterande system testas på vissa
håll. Alla lösningar är dock inte lämpliga i
skärgårdsmiljö, och vissa system är både svåra
och dyra att införa i redan befintliga områden.
Ett större fokus kommer att läggas på att
utreda mer kretsloppsanpassade lösningar
för Vaxholms VA-försörjning, framför allt för
områden som idag helt saknar centrala VAsystem.

Långsiktigt hållbar enskild
VA-försörjning

VA-försörjning i avvaktan på
utbyggnad
Områden med prioritet 1–3 är högt eller
medelhögt prioriterade för VA-utbyggnad.
Likväl kan det i många fall dröja flera år innan
utbyggnaden kan genomföras. Under denna
tid behöver den befintliga VA-försörjningen
fungera tillfredsställande, om än inte
långsiktigt hållbart. Föroreningsutsläpp från
dåligt fungerande avloppsanläggningar måste
begränsas, samtidigt som fastighetsägarna
inte bör tvingas till stora investeringar
som riskerar bli onyttiga när utbyggnaden
genomförs. Denna avvägning behöver göras
med omsorg och kan underlättas genom:
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För områden med prioritet 4 och 5 är
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen
lågt prioriterad och därför inte aktuell
under en lång tid framöver, eventuellt inte
under hela planeringsperioden. I dessa
områden ska i första hand långsiktigt
hållbara enskilda VA-lösningar eftersträvas.
Ansvaret för anläggningarna ligger på
fastighetsägaren enskilt eller samlat i mindre
gemensamhetsanläggningar.
VA-huvudmannen ska normalt inte
erbjuda sommarvatten, eftersom det ökar
belastningen på enskilda avlopp och därmed
miljöbelastningen.
I många fall finns väl fungerande
anläggningar för en eller flera fastigheter.
Avloppsanläggningarna behöver kontinuerligt
följas upp genom tillsyn. I vissa fall är
förutsättningarna för enskild VA-försörjning
goda men avloppsanläggningarna är
bristfälliga och behöver utvecklas och
förnyas för att uppfylla reningskraven.
Här kan tillsynen följas av VA-rådgivning
för att underlätta för fastighetsägarna
i valet av reningsteknik samt hantering
av ansökningshandlingar. Det kan också
vara lämpligt med information till lokala
entreprenörer som anlägger VA.

Vissa områden har fått låg prioritet för VAutbyggnad, trots att det finns ett behov av
hållbara VA-lösningar. Den vanligaste orsaken
till detta är att kostnaderna för utbyggnad av
den allmänna VA-anläggningen är så höga
att det inte kan motiveras i förhållande till
behovet.

Om förutsättningarna för långsiktigt hållbar
enskild VA-försörjning försämras kan
ytterligare områden föras upp på ovanstående
lista, och prioriteringarna i VA-planen kan
behöva ändras. Det kan t.ex. bero på ökat
permanent boende eller ändrat beteende av
andra skäl, och det yttrar sig ofta genom:
•

Saltvatteninträngning och försämrad
vattentillgång i enskilda brunnar

•

Försämrad dricksvattenkvalitet på
grund av påverkan från enskilda
avloppsanläggningar

•

Försämrad vattenkvalitet i vattendrag eller
vid badplatser

Anslutning till verksamhetsområde
Utbyggnad av verksamhetsområden sker
där miljö- och hälsoskyddstillsyn och
andra utredningar visat ett långsiktigt
behov av kommunala vattentjänster.
När ett verksamhetsområde tas i drift är
utgångspunkten att samtliga bebyggda
fastigheter ansluts. Fastigheter som inte
har anslutit sig inom ca 2 år efter att
anslutningspunkt upprättats, kommer SRMH
att besöka. Om anläggningen inte uppfyller

dagens krav på rening kan fastighetsägaren
föreläggas att ansluta till kommunalt
VA. Inom verksamhetsområdet ges inga
nya tillstånd eller ändringar av befintliga
avloppsanläggningar.

Försämringar av detta slag upptäcks i
regel av tillsynsmyndigheten i samband
med vattenprover eller tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar, men det kan också
uppmärksammas av fastighetsägare
eller allmänheten, som anmäler det till
tillsynsmyndigheten.
Områden med försämrade förutsättningar
behöver identifieras och tas upp till utredning
och eventuellt ny prioritering i den fortsatta
VA-planeringen. Det kan medföra att ett
behov av gemensamma VA-lösningar i
området identifieras, vilket i sin tur påverkar
prioriteringen för VA-utbyggnad.
I det här avsnittet beskrivs hur de
befintliga allmänna VA-anläggningarna,
dvs. de som ligger inom det befintliga
verksamhetsområdet för vatten och avlopp
och idag är i bruk, ska utvecklas.

Foto: Jesper Wahlström
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PLAN FÖR BEFINTLIGA
VA-ANLÄGGNINGAR
Huvudsystem för vatten och
avlopp
Dricksvatten
Dricksvattenförsörjningen för Vaxholm
fungerar väl. Den centrala frågoran är
att säkerställa att det finns kapacitet i
ledningsnätet i samband med utbyggnad
av nya områden. Roslagsvatten har
därför tagit fram en hydraulisk modell
för vattenledningsnätet som skapar
möjligheter att se om systemet har kapacitet
för kommunens framtida planering
eller om åtgärder behöver vidtas på
delar av ledningsnätet för att möjliggöra
den planerade samhällsutvecklingen.
Roslagsvatten har hittills tagit fram
kapacitetsberäkningar för de planer som
finns fyra år framåt, till och med 2023.
Norrvattens system bedöms ha tillräcklig
kapacitet för att leverera dricksvatten
till den utveckling som ligger inom en
femårsperiod, men på ett par kortare
sträckor närmar sig Norrvattens ledning
kapacitetsgränsen. Norrvatten ansvarar
gentemot Vaxholmsvatten för leverans
för hela kommunens behov, och samråd
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om framtida behov och kapacitet behöver
ske fortlöpande. En vattenmodell för 2028
respektive 2038 ska tas fram.
Genom att staden förtätas och nya områden
byggs ut kommer antalet anslutna personer
att öka vilket även medför en ökad belastning
på distributionssystemet inom kommunen.
Den hydrauliska modellen som gjorts för 2023
visar på några få sträckor där åtgärder kan
behöva vidtas men överlag är det befintliga

systemet tillräckligt. Vattenmodellen för 2028
respektive 2038 som ska tas fram får visa
om ytterligare åtgärder krävs för att möta
kommunens planer.
Vaxholm försörjs med dricksvatten från två
håll, vilket minskar effekterna vid ett avbrott
på endera distributionsledning. Den ena av
dessa är dock från 1954 och har inte längre
kapacitet att säkra vattenförsörjningen till
samtliga hushåll och behöver därför åtgärdas.

Spillvatten
Att bygga ut den storskaliga
avloppsreningskapaciteten är en av de
stora utmaningarna. För den långsiktiga
avloppsreningskapaciteten har flera men
framför allt två alternativ utvärderats, dels
en utbyggnad av Blynäs reningsverk, dels
en anslutning av Blynäs och Margretelunds
reningsverk (Österåker) till Käppalaverket

på Lidingö. Sedan 2018 pågår även en
förstudie för ett tredje alternativ i form av
ett gemensamt avloppsreningsverk för
Österåker och Vaxholm i Täljö, Österåkers
kommun och under 2019 har även ett
ytterligare alternativ framkommit, anslutning
av Vaxholm till Margretelund i Österåker.
Ett tillstånd för utbyggnad av Blynäs till
13 000 personekvivalenter (pe) har sökts
och även erhållits av Länsstyrelsen. En
utbyggnad skulle innebära att kväverening
införs på reningsverket. Detta alternativ ger
dock inte tillräcklig kapacitet för att ansluta
alla öar i Vaxholm, till skillnad från de övriga
alternativen.
En anslutning till Käppalaverket
förutsätter att Vaxholms stad blir medlem
i kommunalförbundet Käppalaförbundet,
som är huvudman för Käppalaverket.
En anslutning till Käppalaverket skulle
innebära att avloppsreningsverken läggs
ner och ersätts av pumpstationer som för
avloppsvattnet vidare till Käppalaverket
via överföringsledningar. En anslutning till
Käppala minskar osäkerheten för framtida
kostnader för att ytterligare förbättra
reningen, till exempel från läkemedelsrester.
En förstudie för en anslutning till Käppala
har genomförts och en tillståndsansökan har
lämnats in till Mark- och miljödomstolen.
Den nuvarande tidsplanen för en anslutning
till Käppala anger att en anslutning kan vara
möjlig tidigast 2028. Eftersom kommunen
inte har rådighet över medlemskapsfrågan
utreds även lokala alternativ.

Arbetet med det tredje alternativet, ett
gemensamt avloppsreningsverk för Österåker
och Vaxholm som skulle ersätta Blynäs och
Margretelunds reningsverk på motsvarande
sätt som Käppala, har utretts och under 2020
har alternativet att ansluta Vaxholm till ett
nytt reningsverk i Margretelund bedömts som
mest lämpligt. Till skillnad från alternativet
att bygga ut Blynäs skulle både en anslutning
till Käppala och ett gemensamt verk i
Österåker innebära att kapacitetsfrågan är
löst för en lång tid framöver.

dagvattenanläggning inte nödvändig
utan LOD, lokalt omhändertagande av
dagvatten, är tillräckligt. Roslagsvatten
planerar att ta fram en hydraulisk modell
för dagvattenledningsnätet på Vaxön som
skapar möjligheter att se om systemet har
kapacitet dels för dessa omkopplingar, dels
för kommunens framtida planering eller om
och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas
på delar av ledningsnätet för att möjliggöra
den planerade samhällsutvecklingen.

Om Blynäs avloppsreningsverk läggs ner
krävs inte längre tillstånd för miljöfarlig
verksamhet, och det tillstånd som gäller
Blynäs upphör då att gälla. För att klargöra
vilka villkor som gäller för VA-anläggningen
i övrigt, till exempel för bräddning från
avloppsledningsnätet, finns möjlighet att söka
frivilligt tillstånd.
En utredning pågår om hur belastningen
ser ut på Rindö hamn för att avgöra vilken
kapacitet som kvarstår för att ansluta
ytterligare bostäder och verksamheter.
Roslagsvatten arbetar även med att ta fram
en hydraulisk modell för spillvattennätet.
Modellen skapar möjligheter att se om
systemet har kapacitet för kommunens
framtida planering eller om och i så fall
vilka åtgärder som behöver vidtas på delar
av ledningsnätet för att möjliggöra den
planerade samhällsutvecklingen.

Dagvatten
I många planer som tas fram är en allmän
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Kommunens arbete med lokala åtgärdsprogram för Södra och Norra Vaxholmsfjärden och andra berörda vattenförekomster
kan komma att innebära att åtgärder behöver
vidtas på den befintliga anläggningen för att
bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna.

4

Status och underhållsbehov

1

Ledningsnät
I Roslagsvattens treårsbudget finns en
plan för att byta ut delar av ledningsnätet
som börjar bli föråldrat eller utslitet.
Behoven av förnyelse av den befintliga
VA-anläggningens ledningar som visas
till höger utgår ifrån ledningsnätets ålder
och konsekvenser i det fall driftstörningar
uppstår. Med konsekvenser avses
driftstörningar för t.ex. trafik, näringsliv,
turism eller fastighetsägare. Ledningar som
inte är markerade alls håller god status
och är inte i behov av åtgärder. Parallellt
pågår ett arbete med att ta fram en mer
långsiktig förnyelseplan för att bedöma
hur förnyelsetakten bör se ut och hur
reinvesteringarna bör spridas över åren
för att å ena sidan inte byta ut funktionella
ledningar men samtidigt undvika att bygga
upp ett investeringsberg framför sig.

2

3

Vaxöns ledningsnät. Drottninggatan: Ledningar från 1965 som har haft många driftstörningar. Ledningarna längs Karl Martins väg och
Eriksövägen är stora ledningar från 1955 som transporterar stora delar av Vaxöns dricks- och spillvatten.

Röd innebär att åtgärder behöver vidtas
snart, inom 10 år.
Orange innebär att åtgärder behöver
vidtas inom 20 år och utgörs av områden/
ledningar där vi har få driftstörningar men
där åldern på ledningsnätet är hög och där
konsekvenserna vid driftstörningar blir stora.
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5

6

Resarö ledningsnät. Längs Överbyvägen och Ytterbyvägen går en ledning från 1954 som en gång i tiden försedde hela Vaxholm med
vatten från Åkersberga. Ledningen är inte lika viktig idag och har relativt få driftstörningar, men med anledning av den höga åldern
behöver den ses över. Den del som binder samman de två markerade delarna är åtgärdad.

Skarpö, Rindö och Stegesund ledningsnät. Samma ledning från 1954 som passerar Resarö går över Stegesund, Skarpö, Rindö och
vidare till dels Vaxön, dels Oskar Fredriksborg. Den sämre delen av sträckan på Rindö byttes nyligen, återstående sträckor har
nästan inga driftstörningar men en hög ålder.

Gul/orange innebär områden där vi idag har
få driftstörningar och konsekvenserna blir
små vid en driftstörning men där ledningarna
har en hög ålder.

Pumpstationer
Vaxholm har 37 pumpstationer. Av dessa
bedöms två tredjedelar vara i godtagbart eller
gott skick, medan övriga närmar sig en tidpunkt
då åtgärder krävs. För att minska onödiga
bräddningar av avloppsvatten byts styrningen
av pumparna successivt ut mot automatiserad
styrning för ökad kontroll och driftsäkerhet.

Risk

P108

Rydbolund

P109

Skutviken

P110

Ingenjörsvägen

P111

Björkstigen

P112

Fregattvägen

P113

Karl Martins väg

P114

Blynäs

P115

Tallarö

P116

Fredriksberg

P117

Norrbergshamnen

P120

Rindö smedja

P121

Vegabacken

P122

Minedal

P123

Grönviken

P124

Kammarholmen

P125

Stegesund

P127

Norins backe

P131

Nyponvägen

P132

Söderkullavägen

P133

Uddhagsvägen

P134

Kullö terrass

Pumpstation

Lokalisering

P100

Cronhamnsgränd

P152

Husholmsvägen

P101

Trädgårdsgatan

P154

Resarö

P102

Cronhamnsplan

P155

Sundelinska tomten

P103

Hotellgränd

P156

Björkviken

P104

Hotellkajen

P157

Överby skolväg

P105

Västerhamnsplan

P106

Askudden

P107

Roddarparken

Tabell 1. Riskbedömningen har gjorts genom att sannolikheten
för problem/drifthaveri har multiplicerats med konsekvensen
av dessa. Riskbedömningen uppdaterades 2018.

Låg risk

Viss risk

Hög risk
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Blynäs avloppsreningsverk
Tillskottsvatten, dvs annat vatten än
spillvatten som felaktigt hamnar i
avloppsreningsverket, t.ex. dagvatten, är
ett av de största problemen för Blynäs.
Roslagsvatten arbetar därför löpande
med att identifiera och åtgärda källor till
tillskottsvatten i ledningsnätet.

Övriga avloppsreningsverk
Inget av de mindre verken är i behov av
ombyggnad eller andra större åtgärder.
Åtgärder vidtas förebyggande eller efter hand
utifrån bedömda behov.

Egenkontroll och beredskap
Egenkontrollprogram för dricksvatten
Den allmänna dricksvattenanläggningen
i Vaxholm innefattar inga vattenverk,
reservoarer eller tryckstegringsstationer
utan endast vattenledningar.
Egenkontrollprogrammet för dricksvatten
består därför huvudsakligen av ett
provtagningsprogram som upprättas av
Norrvatten i samråd med Roslagsvatten och
SRMH och som uppdateras regelbundet. Även
dricksvattenmöten hålls regelbundet mellan
SRMH, Vaxholms stad och Roslagsvatten.

Nödvatten och reservvatten
Med nödvatten menas vatten som
distribueras för dryck, matlagning och
personlig hygien utan att gå via det
vanliga ledningsnätet, till exempel i en
krissituation där vattenledningssystemet
är ur funktion eller vattnet blivit förorenat.
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Roslagsvatten och Norrvatten samarbetar
kring nödvattenförsörjning. Roslagsvatten har
möjlighet att försörja kommunens invånare
och verksamheter med nödvatten via tankar
och tappställen.
Det finns behov av att titta på vilka funktioner
i Vaxholm som vid en akut situation behöver
bli försörjda, vilken kapacitet som finns inom
nödvattenförsörjningen och av att utveckla
samarbetet mellan Vaxholms stad och
Roslagsvatten samt tydliggöra respektive
parts ansvar så att kommunen som helhet
står väl rustad vid en kris.
Med reservvatten menas alternativa källor
till vatten som finns att tillgå när den
vanliga vattentillgången är begränsad eller
uteblir. Norrvatten har reservvattenverk
och en koppling till Stockholm Vatten och
avfalls- nät för att kunna få vatten från deras
vattenverk. Det pågår arbeten för att öka
Norrvattens kapacitet på reservvattenverken
och för att vidta säkerhetsåtgärder på
Gjörvälnverket. Norrvatten har även ett
samarbete med Stockholm Vatten och avfall
där de tittar på en gemensam lösning för
att trygga dricksvattenförsörjningen i hela
regionen. En regional vattenförsörjningsplan
för hela regionen togs fram 2018 under
länsstyrelsens ledning som visar vilka
svagheter och förbättringsmöjligheter
som finns för att säkerställa regionens
vattenförsörjning. Det finns även behov av att
titta på kompletterande lokala lösningar.

Egenkontrollprogram för spillvatten
Roslagsvattens egenkontroll för

spillvattensystemet är dokumenterat
i nedanstående miljörapporter och
kontrollprogram:
•

Blynäs: Egenkontrollprogram 2017

•

Byviken: Kontrollprogram 2006

•

Karlsudd: 2014

•

Kullön: 2014

•

Rindö hamn: 2009

Beredskapsplan
Roslagsvatten har beredskap att hantera
störningar t.ex. avloppsstopp, vattenläckor
och bräddningar. För att upprätthålla en
säker dricksvattenförsörjning behövs ett nära
samarbete mellan viktiga aktörer, i första
hand Norrvatten, Roslagsvatten, Vaxholms
stad, SRMH, Stockholms Brandförsvar och
berörda grannkommuner.
Roslagsvatten har en väl utvecklad
beredskapsorganisation som uppdateras
varje år. Även formen för hur samordning
och samverkan ska ske med Norrvatten finns
på plats, där Roslagsvatten ansvarar för att
sköta dessa kontakter åt Vaxholms stad.
Roslagsvatten träffar Norrvatten en gång
per år och SRMH två gånger per år när det
gäller dricksvattenfrågor. Även när det gäller
krisinformation är Roslagsvatten länken
mellan Norrvatten, SRMH och kommunen och
arbetet utgår från Norrvattens publikation,
Vägledning för information vid incidenter
påverkandes dricksvattenförsörjningen inom
Norrvattens distributionsområde.

Foro: JesperWahlström
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FINANSIERING
Kostnader för Vaxholms stads allmänna
vatten- och avloppsanläggning täcks genom
att fastighetsägare inom anläggningens
verksamhetsområde betalar avgifter.
Avgifterna styrs av kommunens VAtaxa och utgörs av anläggningsavgifter
(engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter).
Eftersom VA-taxan ska täcka alla kostnader
är det viktigt att förstå vad VA-utbyggnaden
kostar för att förstå hur VA-taxan påverkas på
kort och lång sikt. Anläggningstaxan påverkas
av kostnaderna för att bygga ut VA medan
brukningsavgiften styrs av driftskostnaderna
för VA-anläggningen och även av kostnader
för förstärkningar av de centrala systemen,
såsom en utbyggnad av ett reningsverk
eller utökning av kapaciteten för att försörja
kommunen som helhet med vatten.

Hur påverkas
anläggningsavgiften av VAplanen?
Generellt bedöms all kommande
VA-utbyggnad utanför befintligt
verksamhetsområde att bli dyr och i
många områden kommer intäkterna inte
att täcka kostnaderna med dagens VAtaxa. Tabellen på nästa sida visar den
uppskattade utbyggnadskostnaden för
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kommunens olika områden i förhållande till
intäkterna som området genererar i form av
anläggningsavgift. I bilaga 4 beskrivs utförligt
vad som ligger till grund för analysen och i
bilaga 2 kan man utläsa vilka möjligheter det
finns för att nå en bättre kostnadstäckning.
Analysen för områden inom prioritet 4 och 5
är mycket grov eftersom många osäkerheter

kvarstår och underlag saknas. Analysen har
inte beaktat dagvattenhantering eftersom
allmän dagvattenhantering inte är nödvändig
i stora delar av Vaxholm. Idag förekommer
allmän dagvattenhantering, med några få
undantag, bara på Vaxön och i Rindö hamn.

Område
Annedal, Rindöbaden,
Mjöldammen och Karlshill
Björkudden, Skarpö

Kostnads- Analys
täckning
4

Svårframkomliga vägar framför allt inom Annedal, Rindöbaden
och Mjöldammen. Om Västra Rindö byggs ut först blir VAutbyggnaden mer kostnadseffektiv.

4

Området kräver långa överföringsledningar och vägarna i
området bedöms som svårframkomliga.

3

VA-anläggning finns för flertalet fastigheter redan idag.
Kostnadstäckningen styrs av den befintliga anläggningens status,
inte utrett närmare.

4

Edholmaöarna

Norra Bogesund

Norra Rindö

4

Det kommer att vara dyrt att VA-försörja området.
Exploateringsgraden bör anpassas så att man uppnår
kostnadstäckning. Behöver utredas mer.

4

Området kräver långa överföringsledningar och vägarna i
området bedöms som svårframkomliga.

Ramsö och Skogsö

Analys saknas på grund av för många osäkerheter, behöver
utredas mer.

Rindö hamn med
omgivningar

2

Avser exploatering inom befintlig kapacitet i reningsverket. Vill
man exploatera över den nivån kommer det innebära kostnader
för att bygga ut reningsverket eller för överföringsledningar till
t.ex. Blynäs. En sådan utbyggnad är inte beaktad här

3

VA-utbyggnaden behöver ta höjd för kapacitet för Annedal,
Rindöbaden, Mjöldammen och Karlshill. Kompletterande
intäkter genom exploatering eller anpassad exploateringsgrad är
önskvärt.

5

Hög andel stora fastigheter som inte kommer kunna delas, dåliga
mark- och vägförhållanden.

2

En exploatering bör kunna nå kostnadstäckning med anpassad
exploateringsgrad. Mycket är dock oklart, behöver utredas mer.

5

Behov av långa överföringsledningar, en hög andel stora
fastigheter som sannolikt inte kommer ges möjlighet att kunna
delas samt statligt och samfälligt väghållaransvar.

2

Exploateringar inom centralorten är VA-mässigt
kostnadseffektivt förutsatt att inga förstärkningar i befintliga
system behövs.

Rindö smedja

Stegesund
Södra Resarö
Tynningö

Vaxön inom
Verksamhetsområde

1
2

5

Taxan bedöms ge ett överskott
Kostnadsneutralt, taxan bedöms täcka
utbyggnaden
Utbyggnaden riskerar att medföra kostnader
som inte täcks med anläggningsavgiften
Utbyggnaden medför kostnader som inte täcks/
får täckas med anläggningsavgiften
Utbyggnaden medför betydande kostnader som
inte täcks/får täckas med anläggningsavgiften

Exploateringar inom verksamhetsområdet,
där det redan finns ett utbyggt
huvudledningsnät med kapacitet, kan ge ett
positivt ekonomiskt resultat som kan minska
behovet av att höja VA-taxan. För att kunna
täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden i
Vaxholm utan att behöva höja taxan kan
man räkna med ett förhållande om 1–5
exploateringsbostäder i kommunen per
bostad i omvandlingsområde. Byggs färre
exploateringsbostäder i kommunen bedöms
en höjning av taxan bli nödvändig. Diagram
2 på nästa sida visar en förenklad bild av
intäkter och kostnader för olika tomtstorlekar
och möjligheten att väga upp underskott
i omvandlingsområden med intäkter från
förtätningar i områden med befintligt VA. I
verkligheten styrs både kostnader och intäkter
av många parametrar som diagrammet inte
kan omfatta och diagrammet behöver därför
ses som en principskiss.

Tabell 2. Uppskattning av om utbyggnadskostnaderna täcks med en VA-taxa på samma nivå som idag och en analys av vad som utifrån
ett VA-perspektiv kan förbättra kostnadstäckningen.

23

VA-kostnader kontra andra
samhällskostnader
VA-utbyggnadskostnaden per fastighet gynnas
bland annat av att fastigheter i anslutande
områden är små eller att delningar av
fastigheter kan ske. Det kan stå i kontrast
till vad ett utökat antal fastigheter innebär
för samhällskostnader i övrigt, till exempel
kostnader för att fler bilar rör sig i området
vilket ger krav på förbättring av vägnät så som
på Rindö och Tynningö. Även kulturhistoriska
hänsyn avseende tomtstorlekar och
vägmiljöer påverkar möjligheten att få
täckning för kostnader för VA-utbyggnad. Fler
fastigheter kan också medföra ett ökat behov
av skolor, äldreboende och annan service
som ligger inom kommunens skyldigheter
och kan generera kostnader för kommunen
men som ligger utanför VA-huvudmannens
ansvarsområde. Det innebär att det kan finnas
skäl för kommunen att låta VA-utbyggnaden
bli dyr om det är samhällsekonomiskt
fördelaktigt för kommunen som helhet.
Kommunen kan med hjälp av skattemedel
medfinansiera VA-utbyggnaden i de fall man
bedömer att VA-utbyggnaden blir onödigt dyr
på grund av andra kommunala prioriteringar.

avstånd, topografi, befolkningstäthet, etc,
men också historiskt olika sätt att hantera
investeringskostnader. Spridningen
i avgiftsnivå mellan olika kommuner
betyder inte att vissa kommuner är mindre
kostnadseffektiva menar man, eftersom VA
måste tillhandahållas oavsett förutsättningar
och förutsättningarna skiljer sig åt. Det är
främst andelen finansiering som sker med
anläggningsavgifter som förklarar den stora
spridningen i anläggningsavgift mellan olika

kommuner. Dagens höga anläggningsavgift
i Vaxholm är delvis ett resultat av ett aktivt
ställningstagande för att VA-utbyggnaden
fullt ut ska bekostas av anläggningsavgiften.
Vaxholm var 2018 den dyraste kommunen i
landet vad gäller anläggningstaxan och 12:e
dyraste vad gäller brukningstaxan. Svenskt
Vattens statistik visar att nästan samtliga av
de kommuner med högst taxa har färre än
16 000 invånare och/eller har en skärgård.

En jämförelse med andra
kommuner
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Svenskt Vatten sammanställer varje år en
övergripande analys över kommunernas
VA-taxor. De konstaterar att skillnaderna
i avgiftsnivå främst beror på olika
förutsättningar som påverkar kostnaderna
för att hantera vatten och avlopp, t ex
kommunens storlek, läge, typ av bebyggelse,

Diagram 2. En förenklad bild av intäkter och kostnader för olika tomtstorlekar och olika dyra utbyggnadsområden och kopplingen till
intäkter från ny bebyggelse i befintligt verksamhetsområde.

Hur påverkas brukningstaxan
av VA-planen?
Brukningstaxan finansierar större delen
av de reinvesteringar som behöver
göras i den befintliga anläggningen. En
långsiktig förnyelseplan tas nu fram för
ledningsnätet som tydligare ska kunna
visa vilka investeringar som behöver
göras och när. Störst påverkan på
brukningstaxan har dock utbyggnaden av
avloppsreningskapaciteten, (se mer under
kapitel Tekniska förutsättningar på sid 13).
Centrala Vaxholm har sedan 1970-talet
klarat sig med Blynäs avloppsreningsverk,
och den förestående investeringen innebär
ett stort kliv avseende både kapacitet och
kostnader för att möjliggöra den fortsatta
samhällsutvecklingen. Kostnaden för en
framtida avloppslösning, då i form av en
anslutning till Käppala, beräknades i ett
tidigt skede innebära en väsentlig ökning av
brukningstaxan men många faktorer kvarstår
innan man med säkerhet kan avgöra hur
stor taxehöjning som investeringen innebär i
slutändan.

skärgård kan inget område anses avvikande på
grund av det. Däremot skulle stora fastigheter
med lång ledningsdragning (mer meter ledning
än normalt per fastighet) mellan fastigheterna
och där förtätning av någon anledning är
utesluten/begränsad kunna ses som ett skäl.
Särskilda natur- eller kulturvärden som ska
bevaras utöver det normala och som fördyrar
anläggningens utförande skulle kunna vara
grund för särtaxa men även dessa båda

förhållanden är inte ovanligt förekommande
i kommunen. Bristen på möjlighet att ta sig
till en ö med bil/vägfärja, som på Stegesund,
Skogsö och Ramsö, skulle eventuellt kunna
anses vara ett särförhållande. Vid införande av
en särtaxa bör man räkna med att den kommer
att prövas rättsligt.

Särtaxa
Särtaxa är en VA-taxan som skiljer sig från den
normala taxan på grund av att kostnaderna för
att bygga VA eller distribuera vatten och avlopp
i ett område skiljer sig markant från resten av
kommunen. För att en särtaxa ska tillämpas
ska två kriterier vara uppfyllda samtidigt: 1.
Kostnaderna avviker beaktansvärt i jämförelse
med andra områden inom kommunen. 2.
Avvikelsen beror på särförhållanden kopplat
till området. Eftersom hela Vaxholm utgörs av

Foto: Elisabeth Larsen Brolin
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FÖRVALTNING OCH
GENOMFÖRANDE AV VA-PLANEN
Vaxholms stad har det övergripande ansvaret
för kommunens samhällsutveckling och
bebyggelseplanering. Kommunen har
planmonopol och i den fysiska planeringen
utarbetas till exempel detaljplaner som
är juridiskt bindande och som påverkar
omfattningen av VA-behovet i ett område.
Detaljplaner ska ange hur vatten och avlopp
ska lösas, och genom planeringen styrs både
förutsättningarna för och kraven på VAutbyggnaden, t.ex. genom antalet bostäder
som tillåts inom en plan. Genom VA-planen
sätter kommunen upp ramarna för var
detaljplanering och VA-utbyggnad ska ske, när
och i vilken turordning. För genomförandet av
VA-utbyggnaden är flera aktörer och delar av
kommunens organisation berörda:

Plan och bygglov
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Många frågor ska klarläggas i inledningsskedet
av planprocessen som sedan utgör underlag
för det fortsatta arbetet. Eftersom antalet
möjliga bostäder inom ett område utan
detaljplan och efter att området har en
gällande detaljplan kan skilja sig åt väsentligt
är det viktigt att VA-utbyggnad föregås av en
detaljplaneläggning för att VA-huvudmannen
ska kunna bygga ut med rätt kapacitet från
början. Planenheten ansvarar för att tidigt

involvera VA-huvudmannen i planprocessen.
Planenheten ansvarar även för VA-planen som
kommunalt styrdokument och för att minst en
gång per år kalla till ett kommunövergripande
möte om utvärdering av VA-planens efterlevnad
och behov av revidering. Beslut om revidering
av VA-planen initieras av Vaxholms stad,
Roslagsvatten och SRMH gemensamt och fattas
därefter av kommunstyrelsen. Till VA-planen
hör även en handlingsplan, se bilaga 3, som
vid behov kan revideras på tjänstemannanivå
av Vaxholms stad, Roslagsvatten och SRMH
gemensamt.

Exploatering
Vid kontakter med byggherrar och exploatörer
ska dessa uppmärksammas på Vaxholms
stads VA-plan. För att nå kostnadstäckning kan
delfinansiering via exploatörer i vissa fall vara
nödvändig, och vid exploateringar ska bland
annat därför VA-exploateringsavtal tecknas
vid behov. Exploateringsenheten ansvarar för
att nödvändiga köp- och genomförandeavtal
tecknas med exploatörer inför antagandet av
detaljplaner. I samband med detta arbete ska
även nödvändiga VA-exploateringsavtal tecknas
mellan VA-huvudmannen Vaxholmsvatten
AB och berörda exploatörer. Kommunen ska

möjliggöra och verka för att sådana avtal kan
tecknas mellan parterna innan nya detaljplaner
antas.

VA-huvudmannen
Vaxholmsvatten är huvudman för
den allmänna VA-anläggningen inom
kommunen. Vaxholmsvatten är dotterbolag
till Roslagsvatten som är det bolag som
i praktiken bedriver verksamheten.
Där ett verksamhetsområde finns ska
Roslagsvatten ordna vattenförsörjning och
avlopp. Roslagsvatten ansvarar för att delta
aktivt i planarbetet och för att utforma VAanläggningen inom planområdet och på
så vis verka för en långsiktigt hållbar och
kostnadseffektiv VA-anläggning.
Roslagsvatten bereder genom Vaxholmsvatten
ärenden till kommun-fullmäktige för
verksamhetsområden, VA-taxa och
ABVA (Allmänna bestämmelser för
användandet av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen).

Miljö- och hälsoskydd
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
(SRMH) är tillsynsmyndighet och kan ställa
de krav som behövs för att miljöbalkens
bestämmelser ska följas. SRMH deltar i VAplanearbetet och bidrar med kunskap om
kommunens behov av VA-utbyggnad och
tillståndet i kommunens recipienter, d.v.s
de vattenområden som mottar det renade
avloppsvattnet. Även SRMH kan om behov
föreligger föreslå kommunfullmäktige att
inrätta verksamhetsområde.

Ordlista
Allmän VA-anläggning
Det system av ledningar och anläggningar
som kommunen har beslutat om och som
VA-huvudmannen ansvarar för enligt
vattentjänstlagen. Systemet kan vara centralt
eller lokalt.

Dagvatten
Ytligt avrinnande regn-, smält- eller
dräneringsvatten.

LTA- (Lätt tryckavlopps-) system
Avloppssystem med trycksatt ledningsnät
och en pump för varje fastighet. Ofta är
dimensionerna små och ledningarna grunt
förlagda med frostskydd.

LOD

Recipient

Vaxholmsvatten AB

Vattenområde som mottar renat
avloppsvatten eller dagvatten: hav, sjöar,
åar och bäckar men kan även vara mindre
våtmarker och vattenförande diken.

Vaxholmsvatten AB är delägare i
Roslagsvatten och äger alla VA-anläggningar
i kommunen

Reservvatten

Område som avgränsar VA-huvudmannens
verksamhetsansvar för respektive nyttighet
(vatten, spillvatten, dagvatten gata respektive
dagvatten fastighet).

Vatten som levereras från en alternativ källa
eller alternativ huvudledning med distribution
via det ordinarie ledningsnätet.

Roslagsvatten
Roslagsvatten är VA-huvudman i Vaxholms
kommun och ägs delvis av Vaxholmsvatten AB

Sommarvatten
Vattenförsörjning som endast fungerar
sommartid eftersom ledningarna är grunt
förlagda och saknar frostskydd.

Lokalt omhändertagande av dagvatten inom
det område där det har bildats. Genom LOD
minskas eller upphör helt behovet av att
leda bort dagvattnet. LOD kan åstadkommas
genom att utnyttja infiltration, perkolation eller
lokal utjämning/fördröjning av dagvattnet.

Spolvatten

Nödvatten

Södra Roslagens Miljö- och
hälsoskyddsnämnd.

Enligt Livsmedelsverket leverans av vatten
för dryck, matlagning och personlig hygien
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet.

Omvandlingsområde
Fritidshusområde där allt fler personer
bosätter sig permanent.

pe
Personekvivalent - tal för att beskriva
belastningen från allmän verksamhet och
industri såväl som från hushåll på exempelvis
en reningsanläggning eller ledningsnät.

Verksamhetsområde

Vatten som används för rengöring av
hårdgjorda markytor, tak, fasader, fordon, vid
byggverksamhet med mera.

SRMH

Särtaxa
VA-avgifter som skiljer sig från normala
avgifter enligt VA-taxan med stöd av 31§
Vattentjänstlagen. Avgifter enligt särtaxa är
vanligtvis högre än normala avgifter, men de
kan också vara lägre.

TVA (Tynningö Vatten och Avlopp)
Intresseförening med syfte att få till stånd ett
gemensamt VA-system för Tynningö.

27

BILAGA 1. OMVÄRLDSFAKTORER
OCH BEFINTLIGA PLANER

Mål med VA-försörjningen
Riksdagen har antagit ett generationsmål
och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet
anger vilken samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att vi
ska få en bra miljö och miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön
som miljöarbetet ska leda till. Länsstyrelsen
har en samordnande roll i det regionala
miljömålsarbetet och av de 16 nationella
miljömålen har sex valts ut för prioriterade
insatser i länet: Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning,
God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och
djurliv. Ett antal strategier har valts för
att uppnå dessa. Inom den regionala
miljömålsdialogen är Ingen övergödning ett
prioriterat miljömål. Styrande för arbetet är
Strategi för miljömålet Ingen övergödning i
Stockholms län.
Vaxholm har ett övergripande mål Livsmiljö
som innefattar social och ekologisk
hållbarhet och ett miljöprogram som
sträcker sig fram till 2020. Ett fokusområde
är Förbättra Östersjöns vattenkvalitet,
där strategiska åtgärder är samlade för
såväl hela kommunen som för den egna
verksamheten. Några åtgärder som berör
VA-planen är:
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•

Planera för hållbara vattenmiljöer genom
arbete med avlopp- och dagvattenfrågor.

•

Arbeta för anslutning av vatten och avlopp
till Käppala reningsverk.

Ekologisk status kustvatten 2018, källa VISS, Länsstyrelsen. Gul vissar måttlig ekologisk status, orange visar otillfredsställande
ekologisk status.

Lagar och regler

vattenförekomsternas status. De åtgärder
som kommunerna ska genomföra är bl.a.
VA-planering, tillsyn av enskilda avlopp,
detaljplanering och bygglov och skydd av
vattentäkter.

Vattenförsörjning och avloppshantering
berörs av många olika lagar och regler. De
viktigaste beskrivs nedan:
•

EU:s ramdirektiv för vatten anger vad
EU-länderna som minst ska klara vad
gäller vattenkvalitet och tillgång på
vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar
för genomförandet av vattendirektivet
i Sverige. Vattenmyndigheterna
kartlägger vattnets status, beslutar om
miljökvalitetsnormer för vatten och tar
fram åtgärdsprogram för att förbättra

•

Enligt lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) är det kommunens skyldighet
att vid behov ordna vattentjänster.
6§ i lagen preciserar när denna
skyldighet infaller. Lagen reglerar också
förhållandet och ansvarsfördelningen
mellan fastighetsägaren och VAhuvudmannen.

•

•

•

Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900)
innehåller bestämmelser om planering
av mark och vatten och om byggande.
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till
bl.a. möjligheter till god vattenförsörjning
och avloppshantering. Kommunen är
skyldig att planera bebyggelsen så att
detta uppnås.
Miljöbalken (1998:808), MB, syftar till
att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. 2:a Kap Hänsynsreglerna,
9:e Kap reglerar allt utsläpp av
avloppsvatten, anger att avloppsvatten
ska renas och tas om hand så att inte
olägenheter för människors hälsa eller
miljön uppstår. Vattentäkter omfattas
av miljöbalken. Även resurshushållning
är en viktig princip i miljöbalken, vilket
bl.a. innebär kretslopp av näringsämnen
från avlopp. Tillsynens olika delar
ligger på kommunen, länsstyrelsen
och i vissa fall andra myndigheter. 5:e
Kap reglerar miljökvalitetsnormer (se
nedan). Hänsynsreglerna gäller normalt
i den utsträckning som det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem, men
detta gäller inte miljökvalitetsnormerna,
utan de åtgärder som krävs ska också
genomföras.
Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett
juridiskt styrmedel som infördes i och
med miljöbalken för att komma till
rätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor som till exempel trafik och

jordbruk. Normerna ska avspegla den
lägsta godtagbara miljökvaliteten eller
det önskade miljötillståndet.
•

•

Enligt anläggningslagen (1973:1149)
kan en gemensamhetsanläggning för
t.ex. vatten och avlopp inrättas som är
gemensam för flera fastigheter, d.v.s.
anläggningar för flera fastigheter men
som inte ägs och drivs av den kommunala
VA-huvudmannen.
Väglagens (1971:948) tillämpningsområde
är allmän väg. Till väg hör vägbana
och övriga anordningar, däribland
anordningar för avvattning.

•

Havs- och vattenmyndighetens
allmänna råd (HVMFS 2016:17)
om små avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten är vägledning
för tillståndsprövningar av små
avloppsanläggningar.

•

2016 fastställdes Vattenmyndigheten
för Norra Östersjöns vattendistrikt
förvaltningsplan med åtgärdsprogram
samt miljökvalitetsnormer för distriktets
vattenförekomster för perioden 2016–
2021. Åtgärdsprogrammet omfattar
åtgärder som ligger på kommunens
ansvar att genomföra.

•

Kommunens Blåplan tydliggör
kommunens arbete för att säkerställa
att miljökvalitetsnormerna för vatten
nås samt att vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram genomförs. Planen
beskriver vilka planeringsförutsättningar
som finns och vilken utveckling som
önskas. Syftet är bl.a. att ta fram en

strategi för kommunens utveckling kring
frågor som gäller havs- och vattenmiljöer,
öka kunskapen och medvetenheten om
vattenmiljön i kommunens planering,
identifiera möjliga orsaker till vattnets
dåliga status och vilka åtgärder som ska
vidtas för att förbättra statusen.
•

I ABVA (Allmänna bestämmelser för
användande av Vaxholms stads allmänna
vatten- och avloppsanläggning) finns
bestämmelser för den allmänna VA- och
dagvattenhanteringen i kommunen.

•

Länsstyrelsen i Stockholm har lett
arbetet med att ta fram ett förslag till
Regional vattenförsörjningsplan, en plan
som blev klar under 2018. Planen lyfter
fram de utmaningar som regionen står
inför vad gäller dricksvattenförsörjning
och omfattar förslag till mål, strategier
och åtgärder och är tänkt att användas
som underlag för planering, granskning
och yttranden, rådgivning, skydd och
miljöprövning.

•

Enligt PBL och miljöbalken har
kommunerna via översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser
möjlighet att synliggöra vattenresurserna.
Framtagandet av lokala och regionala
vattenförsörjningsplaner är en viktig del
i detta arbete. En kommunal VA-plan
bidrar till att lyfta fram vattenfrågorna i
planeringsarbetet.
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Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnds principer
för skyddsnivå
Hur känsligt ett område är för påverkan
av näringsämnen och därmed utsläpp
av avloppsvatten påverkas av en rad
faktorer. Lagen har därför indelats i 2 olika
skyddsnivåer. I områden som klarar en
kraftigare belastning av näringsämnen råder
normal skyddsnivå. En avloppsanläggning
ska klara 90 %-rening av organiskt material
(BOD) och 70 %-rening av fosfor. I känsligare
områden råder hög skyddsnivå vilket medför
högre krav på rening av näringsämnen i
avloppsvatten. Avloppsanläggningen ska då
klara 90 %-rening av organiskt material (BOD),
90 %-rening av fosfor och 50 %-rening av
kväve.
Bedömning av skyddsnivå i Vaxholm
grundas på underlag från nationellt GIS-stöd
framtaget av Havs- och vattenmyndigheten
(GIS-stöd små avlopp WSP 2018-03-19).
GIS-stödet omfattar följande kriterier:

30

•

Vattenmyndigheternas statusklassning
avseende näringsämnen

•

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

•

Källfördelning näringsämnesbelastning
recipienter

•

Jordart, Jorddjup, Topografiska
förutsättningar (topografiskt avstånd)

•

Hydrologiska förutsättningar
(tillrinningsområdesstorlek)

•

Skyddade områden

•

Bebyggelse

•

Vattenskyddsområden

•

Allmänna badplatser

Eftersom Vaxholm består av ett 70-tal öar
omgivna av vattenområden som är påverkade
av b.l.a. övergödning har reningskrav för
hög skyddsnivå tillämpats i stort sett i hela
kommunen, med undantag för vissa delar
av Bogesundslandet där SRMH bedömt att
normal skyddsnivå är tillräcklig.

Publikationer
Branschorganisationen Svenskt Vatten
tar fram publikationer för hur den
allmänna VA-anläggningen ska utformas
och dimensioneras för att uppfylla
Vattentjänstlagen.
•

Publikationen P110 ”Avledning
av dag- drän- och spillvatten”,
innehåller funktionskrav och riktlinjer
för dimensionering av allmänna
avloppssystem.

•

Publikationen P105, ”Handbok
för långsiktigt hållbar dag- och
dränvattenhantering”, innehåller
samlade erfarenheter av dag- och
dränvattenhantering.

•

Publikation P104, ”Nederbördsdata
vid dimensionering och
analys av avloppssystem”,
innehåller nederbördsdata och
beräkningsanvisningar.

Roslagsvattens tekniska handbok (VA-standard)
beskriver hur VA-anläggningar ska utformas.

Utbyggnadsområden

Utredningsområden

I denna bilaga beskrivs samtliga utbyggnadsoch utredningsområden som finns angivna i
VA-planen. Områdena anges i bokstavsordning.

Med utbyggnadsområde avses ett område
där behovet av allmänt VA är identifierat och
där kommunen har en lagstadgad skyldighet
att bygga ut allmänna vattentjänster.
Identifierade utbyggnadsområden är:

För samtliga områden beskrivs:

•

Annedal, Mjöldammen, Rindöbaden och
Karlshill

•

Behov av gemensamma VA-lösningar

Med utredningsområde avses ett område
där behovet av och kommunens eventuella
skyldighet att bygga ut allmänt VA behöver
utredas närmare. Med utredningsområde
menas även ett område som enligt
översiktsplanen är ett tänkbart område
för framtida exploatering. Identifierade
utredningsområden är:

•

Ramsö och Skogsö

•

Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen

•

Rindö hamn

Ekonomiska förutsättningar för
att ansluta till den allmänna VAanläggningen

•

Skarpö

•

Stegesund

•

Tynningö

BILAGA 2. BESKRIVNING
AV UTBYGGNADS- OCH
UTREDNINGSOMRÅDEN

•

•

Handlingsplan

Möjligheten att ansluta till den allmänna
VA-anläggningen beskrivs i den här bilagan
oberoende av avloppsreningskapaciteten i
kommunens avloppsreningsverk.

•

Björkudden

•

Edholmaöarna

•

Norra Bogesund

•

Norra Rindö

•

Rindö smedja

•

Södra Resarö

•

Övriga öar och områden
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Annedal, Rindöbaden,
Mjöldammen och Karlshill
Behov av gemensamma VA-lösningar
I Annedal, inklusive Rindöbaden och
Mjöldammen, samt Karlshill finns ca 170
fastigheter med enskild avloppsförsörjning.
De flesta fastigheterna har tillgång till
kommunalt sommarvatten via samfällda
vattenföreningar. Inventering genomfördes
under år 2012 med uppföljning 2017. Ett
flertal utdömda avloppsanläggningar har
åtgärdats. I nuläget bedöms ca 80 % av
avloppsanläggningarna klara reningskraven.
Mängden avlopp bidrar trots det till en
betydande belastning på i första hand
Södra Vaxholmsfjärden (känslig recipient)
och Rindösundet (mycket känslig). För
dessa finns ett behov av gemensamma VAlösningar.

kommer det att innebära en kostnadsfördel
relativt en omvänd ordning. Karlshill som
har mindre fastigheter bedöms ge en bättre
kostnadstäckning än Annedal m.fl. Delning
av fastigheter eller exploatering i närområdet
kan öka möjligheten till kostnadstäckning.
Handlingsplan
Fastigheterna bör få tillgång till den allmänna
anläggningen och därför är området relativt
högt prioriterat i utbyggnadsordningen.
SRMH planerar att utföra tillsyn av enskilda
avlopp med 5–10 års intervall beroende på
typ av avloppslösning. Fortsatt inventering

av enskilda fastigheter kommer att
planeras så att den sammanfaller med
utbyggnadsplanen.
Områdets nuvarande indelning är preliminär
och beroende av hur detaljplaneringen av
området görs kan olika delar av området
få tillgång till VA tidigare eller senare, och
vissa fastigheter i gränsområdet kan komma
att läggas till eller dras ifrån.
Vid planering av VA-utbyggnaden görs
en bedömning av om det finns behov av
åtgärder för dagvattenhantering.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Fastigheterna på hela Västra Rindö kan
anslutas till Blynäs reningsverk. På Rindö
finns huvudledningar för vatten från 1956,
men dessa behöver förstärkas och förnyas,
och nya kompletterande distributionsnät
behöver byggas ut. Även spillvattennätet
behöver byggas ut, överföringsledningar till
Blynäs finns redan dels via Vaxön, dels via
Skarpö, men än så länge inte mellan Rindö
och Skarpö.
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Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få
kostnadstäckning med dagens taxa. Om
exploatering av Rindö smedja sker först

Annedal, Rindöbaden, Mjöldammen och Karlshill

Björkudden, Skarpö utredningsområde

är okänd. Hur vattenförsörjningen ska ske
behöver utredas närmare.

Behov av gemensamma VA-lösningar
På Skarpö pågår utbyggnad av allmänt vatten
och avlopp till de områden som omfattas av
detaljplanetapperna 1–3. I den östra delen
av ön planeras ingen utbyggnad. Ett 30-tal
fastigheter/verksamheter har där enskilda
avloppslösningar. Systembolagets kursgård
har allmänt dricksvatten via en sjöledning
samt ett enskilt avloppsreningsverk. Området
Björkudden har enskilda avloppslösningar
men tillgång till allmänt dricksvatten via
privata ledningar. Lyckedal och Skarpö
gårdsområdet har enskilt vatten och avlopp.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom
området kräver långa överföringsledningar.
Någon komplett ekonomisk bedömning har
dock inte gjorts.

Handlingsplan
För närvarande finns ingen handlingsplan
avseende VA-utbyggnad. En utredning bör
göras på sikt. SRMH planerar att utföra tillsyn
av enskilda avlopp med 5–10 års intervall
beroende på typ av avloppslösning.

Tillsyn på de enskilda avloppen utfördes 2013
vilket har medfört att ett antal avlopp byggts
om. I dag bedöms ca 80 % av avloppen i
området uppfylla reningskraven.
Enligt Vaxholms stads översiktsplan,
fördjupningsdelen för Rindö och Skarpö,
är en permanentning av befintliga
fritidshusområden prioriterad framför andra
utvecklingsområden.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Det finns kapacitet i det ledningsnät som nu
anläggs på Skarpö att ansluta Björkuddens
fastigheter till både vatten och spillvatten,
vidare mot Blynäs. Huvudledningar finns
inte hela vägen fram till området och
kompletterande distributionsnät behöver
byggas ut för spillvatten och kanske även
vatten - statusen på det privata vattennätet
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Edholmaöarna utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Öarna ligger i Norra Vaxholmsfjärden
(känsligt vattenområde) och i Kodjupet
(känsligt vattenområde). På Edholma
finns en gemensamhetsanläggning för
VA, förbindelsepunkten för vatten och
spillvatten finns vid Eriksövägen på Vaxön
som ansluter till Blynäs reningsverk. Ett
mindre antal fastigheter har fortfarande
enskilda lösningar. Askholmarna är
anslutna till allmänt VA via Edholmas
gemensamhetsanläggning. På Edö Tallholme
har fastighetsägarna tillgång till allmänt
sommarvatten med anslutning via Vaxön. En
inventering av enskilda avlopp genomfördes
år 2011 med uppföljning 2016. Ett flertal
avlopp har åtgärdats eller kommer att
åtgärdas under kommande år.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Det finns möjlighet att ta in öarna i
verksamhetsområdet för vatten och avlopp
men standarden på det lokala ledningsnätet
kan variera och i vissa fall behöva bytas ut.
Även Edö Tallholme skulle kunna anslutas
till den allmänna VA-anläggningen, men det
skulle krävas nya sjöledningar för spillvatten
och i vissa fall vatten. Det äldre systemet av
sommarvattenledningar på Edö Tallholme är
troligen inte frostfritt förlagt. Det innebär att
det skulle krävas ett helt nytt ledningssystem
för vattenförsörjning året runt.
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Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna va-anläggningen
Inga ekonomiska bedömningar har gjorts av
att ta in Edholma i verksamhetsområdet.
För Edö Tallholme som bara består av
17 fastigheter bedöms VA-utbyggnaden
i området inte få kostnadstäckning med
dagens taxa eftersom det kommer att krävas
lång ledningsdragning per fastighet. Vid
utökning av verksamhetsområdet kan särtaxa
behöva utredas.

Handlingsplan/utbyggnadsplan
Edholma har tekniskt och miljömässigt redan
idag en VA-lösning. Fastigheterna på Edö
Tallholme är idag inte anslutna till allmän
VA-försörjning förutom sommarvatten.
Någon plan för VA-utbyggnad inom den
närmaste tidshorisonten finns inte utan en
närmare utredning av behoven krävs. SRMH
planerar att utföra tillsyn av enskilda avlopp
med 5–10 års intervall beroende på typ av
avloppslösning.

Norra Bogesund utredningsområde
Norra Bogesund är i stora delar obebyggt,
och idag finns inga planer att inom
översiktsplanens tidshorisont utöka
bebyggelsen. I Ladvik vid Säbyvik (klassad
som mycket känsligt vattenområde) finns en
kursgård med ett enskilt avloppsreningsverk
dimensionerat för 90 pe. I närheten av
kursgården finns en skyddad vik som är
påverkad av övergödning. Kursgårdens
avloppsanläggning bedöms fungera mycket
bra. Den är inte ensam om Säbyvik som
recipient. Norr om Skåvsjöholmssundet/
Överbyfjärden ligger Österåkers kommun
med en större marina på fastlandet som inte
är ansluten till allmänt VA med en enskild
VA-anläggning från 2007 dimensionerad
för 25 pe. Inventering av enskilda
avloppsanläggningar på Bogesund har utförts
under 2017.

avloppsanläggningen i Österåker är inte
aktuellt eftersom det inte finns tillräcklig
kapacitet i den befintliga anläggningen.
Möjligheten att ansluta området till allmän
vattenförsörjning är större då Norrvattens
huvudledning passerar inom rimligt avstånd.
Det krävs dock vissa säkerhetsåtgärder för
att kunna ansluta till en stor huvudledning.
Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
När Norra Bogesunds utveckling planeras
har man goda förutsättningar att optimera
bebyggelsen ur ett VA-kostnadsperspektiv
och diskutera finansieringsmöjligheter med
berörda exploatörer. VA-frågan bör därför
beaktas i ett tidigt skede innan man låst
målsättningarna för området.

Handlingsplan
Den avskilda viken nära kursgården i
Ladvik skulle må bra av att kursgårdens
avlopp pumpades för behandling i Blynäs,
men avståndet är så pass långt till en
anslutningspunkt att det inte kan motiveras.
Den enskilda avloppsanläggningen
(reningsverk) bedöms fungera bra, men för
att säkerställa dess funktion bör nuvarande
intervall för tillsyn behållas.
Längs väg 274 finns några områden med
genomsläppliga jordar som borde kunna
användas för rening av vägdagvatten innan
utsläpp mot recipienterna Nibbleviken och
Säbyviken, som är klassad som mycket
känslig. I anslutning till Nibbleviken
finns huvudsakligen lerjordar med låg
genomsläpplighet. (Se SGU:s kartvisare –
”Genomsläpplighet”).

Ett antal anläggningar har fått krav
på åtgärder. Enligt kommunens
översiktsplan pekas norra Bogesund ut
som utredningsområde, i den Regionala
utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS, 2050
som sekundärt bebyggelseläge.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Möjligheten till anslutning till det allmänna
spillvattennätet är ytterst liten eftersom
avståndet till både Blynäs avloppsreningsverk
och närmaste ledningsnät är långt och det
är inte ekonomiskt försvarbart att bygga ut
VA-nätet för ett fåtal spridda fastigheter. Att
ansluta Ladviks kursgård till den allmänna

35

Norra Rindö utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Inom områdena Röräng, Holsängen och
Rindö by finns ca 70 fastigheter med enskild
avloppsförsörjning. Fastigheterna nyttjas
idag som både fritids- och permanentboende.
En mindre omvandling pågår mot ökad
permanentning i området.
Inventering genomfördes under år
2012 med uppföljning 2017. Ett flertal
utdömda avloppsanläggningar har
åtgärdats. I nuläget bedöms ca 75–80 % av
avloppsanläggningarna klara reningskraven.
Merparten av fastigheterna har tillgång till
kommunalt sommarvatten. En del av dessa
utgör en belastning på Rindösundet (mycket
känsligt vattenområde). För dessa finns
ett behov av gemensamma VA-lösningar.
Det finns ett tiotal fastigheter nära Rindö
by med enskilda avlopp, samt ett mindre
allmänt reningsverk i Byviken. Dessa belastar
Trälhavet, som klassas som mindre känslig.
Här finns ett visst behov av gemensamma
lösningar för de enskilda avloppen, men även
dessa belastar Trälhavet och har därför lägre
prioritet än övriga områden på Rindö.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Det finns i dagsläget inga förutsättningar för
att ansluta området till den allmänna VAanläggningen och det finns inte heller någon
utredning gjord för hur en sådan framtida
anslutning ska ske.
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Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte
få kostnadstäckning med dagens taxa
eftersom området är i behov av långa
överföringsledningar och består av smala
vägar och dåliga arbetsförhållanden. En
framtida utredning får närmare bedöma
förutsättningarna.

Handlingsplan
För närvarande finns ingen handlingsplan
avseende VA-utbyggnad. En utredning bör
göras på sikt.
SRMH planerar att utföra tillsyn av enskilda
avlopp med 5-10 års intervall beroende på typ
av avloppslösning.

Ramsö och Skogsö
Behov av gemensamma VA-lösningar
Ramsö gränsar västerut mot Södra
Vaxholmsfjärden (känsligt vattenområde)
och österut mot Solöfjärden (mindre
känsligt vattenområde). Enligt en utförd
vattenbalansundersökning bedöms
möjligheten att öka grundvattenuttaget vara
liten för hela Ramsö. På vissa delar av ön är
det redan problem med saltvatteninträngning
i borrade dricksvattenbrunnar. Merparten
av fastigheterna nyttjas som fritidsbostäder.
På ön finns ca 200 enskilda avlopp, varav de
flesta är BDT-avlopp med torr toalettlösning
eller wc till sluten tank. Inventeringarna
från 2008-2009 och en uppföljning 2017
resulterade i att ca 50 % av anläggningarna
dömdes ut. Ett flertal anläggningar har
byggts om och ett antal minireningsverk
för BDT och wc har anlagts de senaste
åren. I nuläget bedöms ca 75-80 % av
avloppsanläggningarna klara reningskraven.
Skogsö gränsar i norr mot Solöfjärden
och i söder mot Torsbyfjärden, vilka båda
klassas som mindre känsliga recipienter.
Möjligheten att öka grundvattenuttaget
bedöms som måttlig för hela Skogsö och det
är stora problem med saltvatteninträngning
och även kvantitetsproblem för vissa av de
tätbebyggda delarna av ön. Fastigheterna
nyttjas idag som fritidsbostäder med
några få undantag. På Skogsö finns ca
100 enskilda avlopp, och andelen BDTavlopp med torra toalettlösningar är hög.
Möjlighet till slamsugning på land saknas
eftersom öns vägnät inte är anpassat för
detta. En inventering som utfördes 2009 med

uppföljning 2017 resulterade i ca 50-60 %
underkända avlopp. Många anläggningar
har åtgärdats och idag bedöms ca 70 % av
anläggningarna klara reningskraven.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
En anslutning av Ramsö och Skogsö ligger
inte i närtid och därför har de tekniska
möjligheterna att ansluta öarna inte utretts,
men öarna behöver beaktas i det stora
perspektivet när man tittar på hur Tynningö
ska anslutas.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
Inga ekonomiska bedömningar har gjorts.
Handlingsplan
Utifrån kommunens översiktsplanering hör
öarna inte till de områden som bör prioriteras
för VA-utbyggnad. SRMH planerar att utföra
tillsyn av enskilda avlopp med 5-10 års
intervall beroende på typ av avloppslösning.
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Rindö hamn med omgivningar
Behov av gemensamma VA-lösningar
Ett planprogram finns framtaget för hela
Rindö hamn med vissa omgivningar. Syftet
är att möjliggöra omvandling av området till
en levande skärgårdsmiljö med bostäder,
verksamheter och skola. Två detaljplaner är
klara och ytterligare en plan är på gång.
Vasallens tidigare reningsverk är sedan
2017 ett allmänt avloppsreningsverk och
drivs i Roslagsvattens regi. Successivt med
exploateringens färdigställande övergår
ansvaret för VA-försörjningen från Vasallens
gamla och sedan många år befintliga VAnät till ett nytt allmänt VA-nät, och området
tas successivt in i verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Området inom detaljplan
394 beräknas övertas av Roslagsvatten
under 2020. Även spillvattnet från de södra
och östra delarna av Rindö i områdena kring
Grönviken leds till reningsverket i Rindö
hamn, varav från ett 20-tal fastigheter som
ligger utanför verksamhetsområdet men är
anslutna på avtal. Reningsverket kan idag
ta emot spillvatten för motsvarande 1700
personekvivalenter (pe), men har tillstånd för
att byggas ut för att klara 2 000 pe.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
De antagna och pågående detaljplanerna,
Rindö hamn etapp 1–3 kommer att kunna
ansluta till allmänt VA. Innan ytterligare
bostäder eller verksamheter planeras
behöver kapaciteten för Rindö hamns
reningsverk utredas.
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Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området ger en god
kostnadstäckning med dagens taxa. En
eventuell exploatering som överstiger
reningsverkets kapacitet kommer innebära
kostnader för att bygga ut reningsverket
alternativt överföringsledningar till Blynäs.
För en sådan utveckling krävs ytterligare
utredningar.

fastigheter som idag är anslutna på avtal till
den allmänna VA-anläggningen bör på sikt
införlivas i verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten.

Handlingsplan
Eventuella befintliga fastigheter för småhus
i Minedal och Petersberg som ännu inte har
anslutits bör under normala förhållanden
ges möjlighet att ansluta sig genom avtal. De

Vid planering av VA-utbyggnaden görs en
bedömning av om det finns behov av åtgärder
för dagvattenhantering.

En fortsatt inventering av enskilda avlopp
bör planeras så att den sammanfaller med
utbyggnadsplanen. Tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar kommer att utföras med
5 års intervall.

Rindö smedja utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
I Rindö smedja, på öns västra sida,
planeras en ny väg mellan Rindövägen och
Skarpövägen för att öka trafiksäkerheten vid
tillfarten till Skarpö. Inom området planeras
också för nybyggnation av cirka 150 bostäder,
varav flertalet i flerbostadshus.
Området ligger naturligt först för
utbyggnaden av allmänt VA på västra
Rindö. För att möjliggöra VA-utbyggnaden
till Annedal, Rindöbaden, Karlshill och
Mjöldammen behöver överföringsledningar
för spillvatten dras från Skarpö som då
passerar det område som omfattas av
planprogrammet för Rindö smedja. Genom
en exploatering av området möjliggörs en
delfinansiering av dessa ledningar som
annars skulle utebli.

möjligheten att ta ut exploateringsbidrag.
Utbyggnaden innebär även vissa framtunga
kostnader för framtida områden, Annedal,
Rindöbaden, Karlshill och Mjöldammen.
Handlingsplan
Hur vatten- och avloppsförsörjningen ska
lösas ska tydliggöras i det planprogram som
är under framtagande samt efterföljande
detaljplan. Vid planering av VA-utbyggnaden
görs en bedömning av om det finns behov av
åtgärder för dagvattenhantering.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
En huvudvattenledning från 1954 finns som
ger möjlighet att ansluta området till allmän
vattenförsörjning, men ledningen bör bytas
ut i samband med utbyggnaden. Spillvatten
från hela västra Rindö är planerad att ledas
till Blynäs reningsverk via en pumpstation på
Kammarholmen.
Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden riskerar att inte få
kostnadstäckning med dagens taxa. Om
utbyggnaden når kostnadstäckning beror
bland annat på exploateringsgrad och
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Skarpö
Behov av gemensamma VA-lösningar
Ca 300 fastigheter med enskilda
avloppsanläggningar på Skarpö inventerades
2013 och bedömdes ha behov av allmän
VA-försörjning. Av dessa har majoriteten av
fastigheterna belägna inom detaljplaneetapp
1 och 2 getts möjlighet att ansluta sig till
allmänt VA. Utsläpp från de återstående
enskilda avloppen belastar huvudsakligen
Rindösundet (mycket känsligt vattenområde)
och VA-utbyggnaden pågår.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Skarpö försörjs med dricksvatten
via Stegesund och ansluts till Blynäs
avloppsreningsverk via en pumpstation på
Kammarholmen och vidare via en sjöledning.
Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få
kostnadstäckning med dagens taxa.
Handlingsplan
Anslutning av området pågår och beräknas
vara klar 2020 och området tas successivt in i
verksamhetsområdet.
Kammarholmen kommer inte att tas in i
verksamhetsområdet men fastigheterna
kommer att ges möjlighet att ansluta sig
till den allmänna anläggningen som en
samfällighet, via avtal.
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Stegesund
Behov av gemensamma VA-lösningar
Stegesund med Hästholmen inräknat
ligger i Norra Vaxholmsfjärden (känsligt
vattenområde) och i Kodjupet (känsligt
vattenområde), östra delen av Stegesund
gränsar mot Trälhavet (mindre känsligt
vattenområde).
Stegesunds enskilda avlopp inventerades
2010 och en uppföljning kommer att ske
tidigast 2020. Av ca 70 enskilda avlopp är ca
70 % underkända. En stor del av avloppen är
äldre wc-infiltrationer. Inom vissa fastigheter
finns förutsättningar att ordna fungerande
enskilda avlopp, medan andra fastigheter
behöver gemensamma VA-lösningar. De
två allmänna trekammarbrunnarna har
nyligen bytts ut. På Hästholmen har ett
mindre lokalt reningsverk anlagts som
kommer vara i drift till dess att allmänt VA
byggs ut. På Stegesund har den tidigare
trekammarbrunnen bytts ut mot en ny
pumpstation som utgör den långsiktiga
lösningen för hela öns spillvattenhantering
och som ansluter till en sjöledning via Skarpö
vidare till Blynäs.

och en huvudledning över ön som ansluts
till pumpstationen på Stegesunds östra sida,
vilket innebär att de ca 20 personer som idag
är anslutna till det mindre reningsverket
istället ansluts till Blynäs. Huvudledningen
kommer också att skapa förutsättningar för
att ansluta öns övriga fastigheter.
Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom
alla transporter till och från ön måste ske
via båt, samtidigt saknas väg på ön. Särtaxa
bör utredas närmare för öar utan bro- eller
färjeförbindelse. En frivillig anslutning för
gemensamhetsanläggningar som tidigare har
diskuterats ses inte längre som ett lämpligt
alternativ på grund av den kostsamma

utbyggnaden, utan hela ön bör tas in i
verksamhetsområdet samtidigt.
Handlingsplan
Ur miljösynpunkt har anslutning av
fastigheterna hög prioritet, men det finns
förutsättningar att lösa detta med enskilda
anläggningar i avvaktan på att allmänt
VA byggs ut i området. Vid planering av
VA-utbyggnaden görs en bedömning
av om det finns behov av åtgärder för
dagvattenhantering. SRMH kan i avvaktan
på en utbyggnad komma att ålägga
fastighetsägare med uttjänta enskilda
anläggningar att åtgärda dessa.
SRMH planerar att utföra tillsyn av enskilda
avlopp med 5-10 års intervall beroende på typ
av avloppslösning.

Stegesund

Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Huvudvattenledningen som passerar
Stegesund har till uppgift att försörja
Rindö med dricksvatten, men den erbjuder
samtidigt en möjlighet att försörja
Stegesund. Ledningen är gammal och
behöver snart bytas ut. I samband med
det planeras avloppsreningsverket på
Hästholmen att ersättas av en pumpstation
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Södra Resarö utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Den större delen av bebyggelsen på Resarö
ligger inom VA-verksamhetsområdet. Ett 50tal fastigheter har fortfarande enskilt VA, t.e.x.
enklare fritidshus eller obebyggda fastigheter.
Tillsyn har utförts 2011 och 2016. Vid Storäng
pågår VA-utbyggnad och dessa fastigheter
kommer inom kort att kunna anslutas till
den allmänna anläggningen, i Engarn finns
drygt 10 fastigheter som har enskilt avlopp.
Områdena ligger strandnära och utsläpp från
dessa belastar Kodjupet som klassas som
en känslig recipient. Ytterligare en handfull
fastigheter på Resarö och intilliggande holmar
har enskilt avlopp. Ny bebyggelse är planerad
till den centrala delen av Resarö (Resarö
mitt) inom befintligt verksamhetsområde.
Enligt den av kommunfullmäktige antagna
översiktsplanen, Vaxholm 2030, har stora
delar av södra Resarö (Engarn och Killingen)
pekats ut som utredningsområde för bostäder
och verksamheter.
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Dagvatten från Resarö belastar i söder
Kodjupet (känsligt vattenområde), i östnordlig riktning Trälhavet (mindre känsligt
vattenområde) och västerut Överbyfjärden
(känsligt vattenområde). Längst västerut
på Resarö ligger väg 274, detta område
gränsar till den del av Tallaröfjärden (känsligt
vattenområde) som kallas Kullösundet.
Kullösundet är utpekat som ett känsligt
vattenområde. Väg 274 löper vidare längs den
södra delen av norra Bogesund och passerar
nära Nibbleviken, som är utpekad som en
viktig vik i Tallaröfjärden.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Norra delen av Resarö tillsammans med
planerad förtätning inom verksamhetsområdet
för vatten och spillvatten ryms idag inom
befintlig kapacitet. Norra delen av Killingen
kan i framtiden anslutas mot Margretelunds
avloppsreningsverk i Österåker. Spillvatten
från södra delen av Killingen, Engarn
och Storäng kommer att ledas till en ny
pumpstation vid Storäng som är under
byggnation. Pumpstationen vid Resarö Marina
är idag hårt belastad och ska avlastas genom
att sjöledningen som idag går hela vägen till
Blynäs avloppsreningsverk i stället går till den
nya pumpstationen vid Storäng som sedan
pumpar vidare till Blynäs reningsverk. Nya
sjöledningar för spillvatten kommer på sikt
att behöva läggas mellan Storäng och Blynäs
för att klara kapaciteten när fler ansluts.
Dricksvattendistributionen till området är god.

Södra Resarö

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms kunna
få kostnadstäckning med dagens taxa, dels
eftersom huvudledningsnätet är utbyggt i
närområdet, dels eftersom området utgörs
av exploateringar och det finns möjlighet att
planera klokt och söka medfinansiering av
berörda exploatörer.
Handlingsplan
Fastigheter inom verksamhetsområdet som
har enskilt avlopp ska snarast ansluta till
den allmänna anläggningen. För Storäng
pågår VA-utbyggnad. För samtliga områden
där nya bostäder och verksamheter planeras
bör det ställas krav på anslutning till allmän
VA-försörjning. SRMH planerar att fortsätta
utföra tillsyn av enskilda avlopp med 5–10 års
intervall beroende på typ av avloppslösning.

Tynningö
Behov av gemensamma VA-lösningar
Tynningö består av flera mindre samhällen
och områden med olika förutsättningar
och behov. Södra delen av Tynningö
angränsar mot Torsbyfjärden (mindre
känsligt vattenområde), västerut
ligger Askrikefjärden (mindre känsligt
vattenområde) och angränsar i norr
mot Södra Vaxholmsfjärden (känsligt
vattenområde). Tynningömaren betraktas
som ett särskilt skyddsvärt vattenområde.
Enligt en grundvattenutredning från
2008 är grundvattentillgångarna ojämnt
fördelade. På vissa delar av ön är det
problem med saltvatteninträngning i
borrade dricksvattenbrunnar. Ett mindre
antal fastighetsägare löser därför sin
dricksvattenförsörjning med avsaltning av
sjövatten. En framtida ökad omvandling till
permanentboende kommer att öka bristen på
grundvatten av god kvalitet. Vattentillgången
är inte tillräcklig för alla permanentbebodda
fastigheter på ön.
Områden med jordar lämpliga för infiltration
av avloppsvatten är relativt små och
utspridda över ön. På Tynningö finns ca 630
enskilda avlopp, varav ca en tredjedel utan
wc, en tredjedel med wc till sluten tank och
en tredjedel med wc-rening. Ca 60 % av
de enskilda avloppen utdömdes under en
inventering 2008–2009. Många har åtgärdats
senaste åren eller är på gång att åtgärdas
och ca 75 % av avloppsanläggningarna
bedöms i dagsläget uppfylla ställda
reningskrav. Uppföljande tillsyn utfördes
2018–2019. Av Tynningös 689 småhustomter

är 161 åretruntbostäder (2018). Ett antal
fastighetsägare har tidigare organiserat sig
i en förening, TVA, som har drivit en egen
utredning om framtida VA-försörjning.

men utmaningar med samordnad
samhällsplanering och begränsad eller ingen
ekonomisk fördel har gjort att detta alternativ
har valts bort.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
På Tynningö har en större utredning gjorts i
privat regi där lokala och centrala lösningar
har jämförts med varandra. Slutsatsen var att
en anslutning till kommunens allmänna VAanläggning skulle vara det kostnadsmässigt
bästa alternativet över tid. En anslutning
av Tynningö kommer att ske i etapper.
Preliminära delområden har identifierats
men utformningen behöver samordnas med
öns övriga behov av samhällsplanering och
områdena bör definieras i översiktsplanen.
Vid planeringen behöver även Skogsö och
Ramsö beaktas.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom
ön kräver långa överföringsledningar,
långa ledningssträckor och ön utgörs av en
svårarbetad geografi. Särtaxa bör utredas
men är inte en självklar möjlighet.

Vad som blir den bästa tekniska lösningen
beror på en rad andra beslut, dock
innebär alla alternativ stora investeringar.
Vattenförsörjning kan ske via Rindö eller via
Vaxön. En vattenledning från Karlsudd är
också möjlig men ger inte tillräcklig kapacitet
för hela behovet på Tynningö, Ramsö och
Skogsö. Mer än en vattenledning kan komma
att behövas. Spillvattnet skulle kunna ledas
via Furusund till Blynäs reningsverk, men
det finns även anledning att titta vidare på
avloppsreningsverken i Rindö hamn och
på Karlsudd. Ett lokalt reningsverk på ön
skulle kunna vara kostnadseffektivt i ett
investeringsskede, men driftkostnader över
tid behöver utredas närmare. Att ansluta
Tynningö via Värmdö har tidigare diskuterats,

Handlingsplan
Tynningö har hittills inte varit ett prioriterat
område för VA-utbyggnad. Hur vattenoch avloppsförsörjningen ska lösas ska
tydliggöras i översiktsplanen som är under
framtagande. SRMH planerar att fortsätta att
utföra tillsyn av enskilda avlopp med 5–10 års
intervall beroende på typ av avloppslösning.
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Vaxön - utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Vaxön gränsar i söder mot Södra
Vaxholmsfjärden, i norr mot Norra
Vaxholmsfjärden samt i väster mot
Tallaröfjärden. Alla tre klassas som känsliga
recipienter. I stort sett all bebyggelse på
Vaxön, med undantag för Eriksö i väster,
ligger inom verksamhetsområdet för
vatten och spillvatten. Utbredningen av
verksamhetsområde för dagvatten är inte lika
stor. Utanför verksamhetsområdet, på Eriksö,
finns en kommunal fastighet med anslutning
till allmän VA-försörjning. Enligt gällande
detaljplan kan fastigheten bebyggas med
vandrarhem och scoutstuga.
En översiktlig jämförelse mellan utsläppen
från Blynäs reningsverk och utsläppen från
dagvatten på Vaxön visar att dagvattnet tillför
recipienten fosfor i samma storleksordning
som reningsverket.
Enligt den kommunövergripande
översiktsplanen ska Vaxön förstärkas som
kommunens tyngdpunkt för bostäder,
arbetsplatser och service. Hela Vaxön (utom
Eriksö) är utpekat som utredningsområde
för bostäder och verksamheter. Det innebär
en ökning av bebyggelsen på Vaxön vilket
ställer krav på att kapaciteten i Blynäs
avloppsreningsverk utökas. I dagsläget antas
bebyggelseutvecklingen på Vaxön omfatta ca
550–700 nya bostäder. Utvecklingen innebär
att även dagvattenhanteringen och dess
påverkan på recipienterna behöver ses över
och åtgärdas.
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Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Det är inte fullt utrett om de exploateringar
som kommunen planerar kräver
förstärkningar av ledningsnätet. En
spillvattenmodell tas nu fram som får visa
var sådana eventuella behov finns, men den
generella bedömningen är att en hel del
investeringar krävs för att möjliggöra den
planerade förtätningen. Samma sak gäller
dagvatten.
Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
Anslutning av fler fastigheter eller av
fastigheter som förtätas bedöms generellt få
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom
både huvudledningar och lokala VA-nät
är utbyggt för hela ön och kostnaden per
anslutande bostadsenhet är låg. Om det finns
behov av att förstärka vissa ledningssträckor

kommer kostnadstäckningen dock att
bli sämre. Den spillvattenmodell som
nu tas fram får visa var och i vilken
omfattning planerade exploateringar kräver
förstärkningar av ledningsnätet.
Handlingsplan
All tillkommande bebyggelse i eller i
närheten av nuvarande verksamhetsområde
ska anslutas till den allmänna VAanläggningen. Detta gäller bland annat
den planerade bebyggelsen vid Norrberget
och andra pågående detaljplaner. Om det
byggs ett vandrarhem eller en scoutstuga
på Eriksö behöver huvudmannaskapet
för det befintliga ledningsnätet ses över.
Vid planering av VA-utbyggnaden görs en
bedömning av om det finns behov av åtgärder
för dagvattenhantering.

Övriga öar och områden
Behov av gemensamma VA-lösningar
På Pukholmen och Lillholmen finns
ca 15 fastigheter med enskilda
avloppsanläggningar som har tillgång
till sommarvatten med anslutning till
det allmänna ledningsnätet. Vattnet i
Rindösundet (mycket känsligt vattenområde)
är avskärmat från Trälhavet (mindre känsligt
vattenområde) genom en stensättning vid
dessa holmar. Det innebär att avloppet
från vissa fastigheter belastar Rindösundet
och andra belastar Trälhavet, beroende
på marklutning och fastigheternas läge på
öarna.
Rågholmen utgörs av en fastighet med nytt
enskilt avlopp och anslutning till allmän
vattenförsörjning via Stegesund.
I Trälhavet (mindre känslig) ligger Moholmen,
Lilla och Stora Rönnholmen. I Askrikefjärden
(mindre känsligt vattenområde) ligger
många öar som har en eller flera fastigheter:
Tobaksgrundet, Notholmen, Stora
Vasholmen, Stora Getfoten, Kalvholmen,
Granholmen, Edlunda, Furuholmen,
Norra och Södra Idskär och Risholmen. I
Torsbyfjärden (mindre känsligt vattenområde)
ligger Bergholmen. I Södra Vaxholmsfjärden
(känsligt vattenområde) ligger Stora och Lilla
Ekholmen, Fårholmen och Bastugrundet. I
Solöfjärden (mindre känsligt vattenområde)
ligger Getholmen, Fårholmen, Knutsholmen
och Hästholmen. Fastigheterna på öarna
nyttjas som fritidsboende med några få
undantag. En inventering av de enskilda
avloppen 2010 visade att många av

avloppsanläggningarna (ca 80 %) var i dåligt
skick. Efter åtgärder bedöms i nuläget ca
60-70 % av avloppsanläggningarna klara
reningskraven. Uppföljande tillsyn kommer
att utföras under 2019 för att öka andel
godkända avlopp.

Handlingsplan
I första hand bör fortsatta enskilda eller
mindre gemensamma lösningar eftersträvas.
SRMH planerar att fortsätta att utföra tillsyn
av enskilda avlopp med 5-10 års intervall
beroende på typ av avloppslösning.

Bogesundslandet är ett stort naturområde
med en yta som motsvarar halva
kommunen. Området ägs till stor del av
Statens Fastighetsverk. Inom området
finns Karlsudd, Bogesunds slott och
vandrarhem, några campingplatser, en
golfbana och några gårdar, mindre byar samt
utspridda fritidshus. Karlsudd är anslutet
till allmän VA-försörjning sedan 2006 med
en vattenledning från Vaxön och ett lokalt
avloppsreningsverk. Vandrarhemmet är
anslutet till systemet sedan 2011. Totalt finns
ca 90 enskilda avlopp, många glest utspridda
över området. Tillsyn har utförts 2017. Ett
20-tal avlopp visade sig ha brister som ska
åtgärdas.
Möjlighet att ansluta till den allmänna VAanläggningen
Övriga delar av Vaxholm bedöms inte kunna
anslutas till den allmänna VA-anläggningen
till en rimlig kostnad. Skulle utvidgning av
verksamhetsområde trots detta bli nödvändig
kommer det med stor sannolikhet att bli
nödvändigt att tillämpa särtaxa i dessa
kommundelar.
Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen
Inga ekonomiska bedömningar har gjorts.
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BILAGA 3. HANDLINGSPLAN
Det finns åtgärder som kan eller behöver
göras för att utveckla kommunens VAanläggning och VA-verksamhet. Aktiviteter
som är integrerade i verksamheten och sker
löpande framgår inte av handlingsplanen,
utan handlingsplanen anger sådana
aktiviteter som är mer av engångskaraktär/
milstolpar.
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Aktivitet

Motiv

Tidsplan

Ansvarig

Verka för den bästa lösningen
för att utöka Vaxholms stads
kapacitet när det gäller
avloppsrening.

För att möjliggöra anslutning av nya och
befintliga bostäder och verksamheter och
verka för att nå miljökvalitetsnormerna
2027 genom en minskad belastning
av övergödande ämnen på kust- och
sjövatten.

2023

Roslagsvatten

Följa, delta i och utveckla arbetet För att säkra Vaxholms vattentillgång i ett
som utgår från den regionala
långsiktigt perspektiv.
vattenförsörjningsplanen.

löpande

Roslagsvatten

Ta fram en nödvattenplan.

För att tydliggöra vilka funktioner i
Vaxholm som vid en akut situation
behöver bli försörjda med nödvatten,
vilken kapacitet som finns, förbereda
lämpliga platser för placering av tankar,
och klargöra vem som gör vad så att
kommunen som helhet står väl rustad vid
en kris.

2019 2020

Roslagsvatten

Utöka Roslagsvattens
vattenmodell till att inkludera
Vaxholms stads planer för 2028
och 2038.

För att veta vilka åtgärder som behöver
vidtas i vattenledningsnätet för att klara
den planerade utbyggnationen.

2019 2020

Roslagsvatten

Färdigställa spillvattenmodellen
för Vaxholms spillvattennät.

För att veta vilka åtgärder som behöver
vidtas i spillvattennätet för att klara den
planerade utbyggnationen.

2019 2020

Roslagsvatten

Ta fram dagvattenmodell för
Vaxöns dagvattennät.

För att veta vilka åtgärder som behöver
vidtas i dagvattennätet för att klara den
planerade utbyggnationen.

2020 2021

Roslagsvatten

Ta fram en långsiktig
förnyelseplan.

För att säkra en långsiktigt hållbar
allmän VA-anläggning och en förutsägbar
taxeutveckling.

2019 2020

Roslagsvatten

Utreda hur belastningen
ser ut för Rindö hamns
avloppsreningsverk.

För att avgöra vilken kapacitet som
kvarstår för att ansluta ytterligare
bostäder och verksamheter.

2019 2020

Roslagsvatten

Tabell 3. Handlingsplan

Aktivitet

Motiv

Tidsplan

Ansvarig

Utreda kompletterande
reservvattenlösningar i form
av t.ex. vattentorn inom
Roslagsvattens geografiska
område.

För att säkra Vaxholms vattentillgång
vid en kris kan lokala lösningar
behöva komplettera Norrvattens
reservvattensystem.

2020

VAXAB

Utreda vad som kan utgöra
lämpliga kretsloppslösningar för
Vaxholms kommun.

För att möjliggöra en bättre
resurshushållning av vatten och
näringsämnen.

2020

VAXAB
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BILAGA 4. BEDÖMNING AV UTBYGGNADSKOSTNADER I OLIKA OMRÅDEN KOPPLAT TILL OLIKA PARAMETRAR
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§6

Annedal, Rindöbaden,
Mjöldammen och Karlshill

Utredning

Björkudden, Skarpö

§6

Edholmaöarna

Exploatering

Norra Bogesund

Utredning

Norra Rindö

§6

Ramsö och Skogsö

Exploatering

Rindö hamn med omgivningar

Exploatering

Rindö smedja

§6

Stegesund

Exploatering

Södra Resarö

§6

Tynningö

Exploatering

Vaxön

Taxan bedöms ge ett
överskott

Utbyggnaden riskerar att ha vissa kostnader som inte täcks/får täckas
med taxan

Neutralt, eller taxan
bedöms täcka utbyggnaden

Utbyggnaden har betydande kostnader som inte täcks/får täckas med
taxan

1. Med §6-område avses ett område för vilket kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster har en skyldighet att ordna vatten och avlopp.

Kan annan part vara
medfinansiär

Möjlighet att ta ut
särtaxa

Befintliga kunder
vilket innebär lägre
anläggningsintäkter

Juridiska förhållanden

Arbetsförhållanden

Markförhållanden

Antal bostäder per
fastighet

Andel fastigheter
> 3000 kvm

Behövs huvudavloppsnät/
överföringsledningar

Behövs lokalt
avloppsrenings-/
vattenverk

Behövs förstärkning
i befintliga centrala
system

Område

Helt eller delvis
§6-område1,
utredningsområde
eller exploatering

Kostnaden för VA-utbyggnaden i ett område påverkas av många olika parametrar. Här har gjorts en ansats att för varje område bedöma om en viss
parameter riskerar att påverka taxan på ett positivt eller negativt sätt. De olika parametrarna är inte självklart jämförbara med varandra utan det kan i
vissa fall räcka med en röd eller gul parameter för att taxan ska påverkas negativt, vilket framgår på s. 23. Bedömningen är gjord utifrån 2019 års va-taxa.

Osäker/ännu möjlighet att
påverka
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