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Utredning av kommunal VA-utbyggnad till LIS-områden 
Säffle kommun  

VA-enhetens yttrande  

 

Bakgrund  

Behovet av att upprätta allmänna vattentjänster i planerade LIS-områden i Säffle 

kommun har utretts av VA-enheten, Säffle Kommun.  

Bedömningsunderlag 

VA-enhetens bedömning grundar sig i huvudsak på analys av aktuella förhållanden 

genom tillämpning av för ändamålet upprättad metod, beskriven i bilaga 3 i Havs- 

och Vattenmyndighetens ”Vägledning för Kommunal VA-planering”. Aktuell 

metod utgör grunden för det pågående arbetet med att etablera en fullständig VA-

utbyggnadsplan för hela Säffle Kommun.  

Med aktuell modell utvärderas behovet av upprättande av allmänna VA-tjänster i 

två steg. Dels ur ett VA-juridiskt perspektiv, samt dels ur ett perspektiv där ett antal 

faktorer med direkt påverkan på recipientens känslighet utvärderas. För full 

metodbeskrivning hänvisas till Havs och Vattenmyndighetens vägledning för 

Kommunal VA-planering, bilaga 3. 

Utöver de faktorer som beskrivs i antagen metod vägs även ytterligare 

lokalspecifika aspekter in i bedömningen, såsom närhet till närliggande samlad 

bebyggelse och/eller befintliga allmänna VA-anläggningar etc.   

Grundläggande antaganden 

- I bedömningen utgår uppskattningen av ny bebyggelse från en maximal 

utbyggnad enligt LIS-planen. Detta gör att konsekvenserna av LIS-

områdena vad gäller påverkan på analyserade värden kan antas vara 

skattade i överkant.  

- Då det inte finns något kommunalt naturvårdsprogram som metoden 

förutsätter utgår bedömningen från andra identifierade naturvärden i 

regionala och nationella kartläggningar. 

- Näringsverksamhet i form av campingplatser som föreskrivs i LIS-planen 

jämställs i bedömningen med fritidshus 

Tabeller vid bedömning: 

Nedan redovisas de tabeller som använts vid bedömning av varje LIS-område:  
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Vid klassning 1 utlöses krav på 

utbyggnad av allmänna vattentjänster 

Lägsta betyg enligt tabell 4A-4D ger 

den samlade klassningen för 

recipientens känslighet som används för 

avläsning i tabell 2. 

Rekommendationer utifrån tabell 2: 

Klassning 3: Enskilda VA-lösningar 

möjligt där gemensamhetsanläggning 

förordas. 

Klassning 2: Enskilda VA-lösningar 

möjligt vilka ska lösas i 

gemensamhetsanläggning med 

särskilda kvalitetskrav. 

Klassning 1: Utlöser krav på 

utbyggnad av allmänna vattentjänster 

Så tolkar du tabellerna: 
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Resultat 

1. Ömmeln – Stubberud, Finntorpet 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 28  

Andel permanent: <20% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Felaktig utformning av vatten- och 

avloppsanläggningar till planerat LIS-område bedöms dock kunna medföra 

potentiella hälsorisker. En lösning med Ömmeln som råvattentäkt, och ett 

ARV med Ömmeln som recipient bedöms vara en sådan risk t.ex. vid 

behov av nödbräddning etc. Med korrekt utformade gemensamma 

anläggningar för vatten- och avloppsinstallationer bedöms dessa risker 

kunna minimeras.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Ömmeln är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ” känslig” i och med sjöns goda ekologiska status.   

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 
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således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca. 5km norr 

om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs 

sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

 

2. Väster - Svan – Gaterud  

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 (permanentbostäder) 

Andel permanent: >50% (ger 12 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen omedelbart angränsande befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Sjön är dock föremål för pågående utredning 

avseende lämplighet som potentiell framtida råvattentäkt till Svaneholm 

tätort.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet 

4. Skydd av miljökvalitet 

Väster-Svan är inte påverkad av övergödning. Bedömningen är även att det 

ej heller förekommer någon påtalad risk för att aktuell status påverkas vid 

föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.  

På grund av att Väster-Svan potentiellt är aktuell som framtida råvattentäkt till 

Svaneholm finns ett kommunalt intresse som medför att aktuell recipient utifrån 

bedömda parametrar erhåller klassningen 2 ”känslig”.  

Trotts aktuell klassning 2, erhålls på grund av det ringa antalet hushåll, även 

inkluderat 100% permanentboenden, i LIS-området slutligen en summerad 

klassning 3 ur tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven 

metod medför således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på 

utbyggnad av allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca.4km sydöst 

om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs 

sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis mkt. låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan 

till befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 
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Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

3. Mellan - Svan – Näs 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 3 (permanentbostäder) 

Andel permanent: > 50% (ger 6 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen omedelbart angränsande befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Sjön är dock föremål för pågående utredning 

avseende lämplighet som potentiell framtida råvattentäkt till Svaneholm 

tätort.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet. 

4. Skydd av miljökvalitet 

Mellan-Svan är inte påverkad av övergödning. Bedömningen är även att det 

ej heller förekommer någon påtalad risk för att aktuell status påverkas vid 

föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

På grund av att Västersvan potentiellt är aktuell som framtida råvattentäkt till 

Svaneholm finns ett kommunalt intresse som medför att aktuell recipient utifrån 

bedömda parametrar erhåller klassningen 2 ”känslig”.  

Trotts aktuell klassning 2, erhålls på grund av det ringa antalet hushåll i LIS-

området slutligen en summerad klassning 3 ur tabell nedan. Även aktuellt 

kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför således att bedömningen att 

området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av en samling av 12st fritids- och 

permanentboenden i Näsviken nordöst om LIS-området. 

Cirka 4km söder om området ligger Svaneholm tätort där en utbyggd allmän VA-

anläggning finns. Längs sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen 

mkt. gles.  

Det förhållandevis mkt. låga antalet hushåll, även inkluderat närliggande 

bebyggelse i Näsviken, i relation till den relativt långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta aktuellt LIS-område till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen. VA-

enheten uppfattar att samtliga parter delar VA-enhetens uppfattning.  

4. Mellan-Svan – Svanskogs-Strand 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5(2st befintliga uthyrningshus, och 3st planerade) 

Andel permanent: 0% (Camping/uthyrning) 

Ingen omedelbart angränsande närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Sjön är dock föremål för pågående utredning 

avseende lämplighet som potentiell framtida råvattentäkt till Svaneholm 

tätort.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns en allmän badplats i Svanskogs-Strand. 

4. Skydd av miljökvalitet 

Mellan-Svan är inte påverkad av övergödning. Bedömningen är även att det 

ej heller förekommer någon påtalad risk för att aktuell status påverkas vid 

föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

På grund av att Västersvan potentiellt är aktuell som framtida råvattentäkt till 

Svaneholm samt den allmänna badplatsen finns ett kommunalt intresse som medför 

att aktuell recipient utifrån bedömda parametrar erhåller klassningen 1 ”Mycket 

känslig”.  

På grund av klassning 1 avseende recipientens känslighet erhålls trotts det ringa 

antalet hushåll i LIS-området slutligen en summerad klassning 2 ur tabell nedan. 

Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej bör omfattas 

av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster. Dock bör krav på 

gemensamhetsanläggning av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

1,5km söder om området ligger Svaneholm tätort där en utbyggd allmän VA-

anläggning finns. Längs sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen 

mkt. gles.  

Det förhållandevis mkt. låga antalet hushåll, även inkluderat närliggande 

bebyggelse i Näsviken, i relation till den relativt långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta aktuellt LIS-område till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  



Säffle kommun 
Datum 

2020-01-10 
 

 
Sida 

9(77) 
 

 

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen. VA-

enheten uppfattar att samtliga parter delar VA-enhetens uppfattning.  

5. Mellan-Svan – Svaneholm 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5(2st befintliga uthyrningshus, och 3st planerade) 

Andel permanent: 0% (Camping/uthyrning)  

Ingen omedelbart angränsande närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Sjön är dock föremål för pågående utredning 

avseende lämplighet som potentiell framtida råvattentäkt till Svaneholm 

tätort.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns en allmän badplats i Svanskogs-Strand. 

4. Skydd av miljökvalitet 

Mellan-svan är inte påverkad av övergödning. Bedömningen är även att det 

ej heller förekommer någon påtalad risk för att aktuell status påverkas vid 

föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

På grund av att Västersvan potentiellt är aktuell som framtida råvattentäkt till 

Svaneholm samt den allmänna badplatsen finns ett kommunalt intresse som medför 

att aktuell recipient utifrån bedömda parametrar erhåller klassningen 1 ”Mycket 

känslig”.  



Säffle kommun 
Datum 

2020-01-10 
 

 
Sida 

10(77) 
 

 

På grund av klassning 1 avseende recipientens känslighet erhålls trotts det ringa 

antalet hushåll i LIS-området slutligen en summerad klassning 2 ur tabell nedan. 

Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej bör omfattas 

av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster. Dock bör krav på 

gemensamhetsanläggning av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

1,5km söder om området ligger Svaneholm tätort där en utbyggd allmän VA-

anläggning finns. Längs sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen 

mkt. gles.  

Det förhållandevis mkt. låga antalet hushåll, även inkluderat närliggande 

bebyggelse i Näsviken, i relation till den relativt långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta aktuellt LIS-område till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen. VA-

enheten uppfattar att samtliga parter delar VA-enhetens uppfattning.  

6. Lången – Nygård 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 17 (5 nya permanentbostäder och 12 fritidshus i befintlig stugby) 

Andel permanent: 20-50 % (ger 22 bostäder totalt vid avläsning i tabell 2)  

Inom det norra delområdet finns samlad bebyggelse med 12 fritidsbostäder genom 

befintlig stugby. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Lången är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägna kommunala verksamhetsområde för VA finns i Nysäter som ligger 

ca. 7 km nordöst om LIS-området. Längs sträckan från LIS-området till Nysäter är 

bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Nysäter 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 
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Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

 

7. Eldan – Naturbyn (A), Breddalen (B), Sillingerud (C) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 16 (varav 5 är permanentbostäder) 

Andel permanent: 20-50% (ger 22 bostäder vid avläsning i tabell 2)  

Samlad bebyggelse förkommer inom 400 meter från LIS-delområdet längst norrut. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns en allmän badplats på motstående sida om sjön, mellan cirka 400-

1000 meter från LIS-området.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Eldan är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 2 ur 

tabell nedan Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej 

bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster. Dock bör krav på 

gemensamhetsanläggning av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Sillingsfors och Viksfors som ligger 

mellan 300-1000 meter norr om LIS-området. Närmsta utbygga allmänna VA-

anläggning finns i Nysäter och Svaneholm (cirka 8,5 km nordöst respektive 

sydväst). Längs sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

eller Nysäter bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster.  

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

8. Eldan –Gönäs 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 10 (varav 5 är permanentbostäder)  

Andel permanent: 20-50% (ger 15 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 
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1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Eldan är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca. 5km 

sydväst om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-

anläggning. Längs sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. 

gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  
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9. Eldan – Trönneviken 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6  

Andel permanent: <20% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område. Sydväst om området finns av Skogsstyrelsen utpekad 

sumpskog, dennas utbredning behöver kartläggas mer i detalj för att 

analysera eventuell påverkan. Visst intresse ur naturvårdssynpunkt kan 

finnas utifrån sumpskogens nuläge och utbredning varpå bedömningen blir 

en 2 inom denna kategori. 

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Eldan är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Ovanstående leder till en klassning 2. I kombination med aktuellt antal uppskattade 

permanent, och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad 

klassning 3 ur tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven 

metod medför således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på 

utbyggnad av allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca. 3km norr 

om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs 

sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

10. Myrsjön – Myrsjön 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6  

Andel permanent: 100% (ger 12 bostäder vid avläsning av tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 
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1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Myrsjön är god enligt VISS och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med hänvisning till sjöns goda vattenkvalitet.   

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca. 8km söder 

om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs 

sträckan från LIS-området till Svaneholm finns viss sammanhängande bebyggelse 

längst med väg 525.  

Den relativt långa sträckan till befintlig VA-anläggning tillsammans med stundtals 

på sträckan gles bebyggelse medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  
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11. Vålungen – Vålungen 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5  

Andel permanent: <20% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vålungen är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll inom bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 

ur tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Sillingsfors som ligger ca. 2,5 km 

sydöst om LIS-området. Närmsta utbyggd allmän VA-anläggning finns i Nysäter, 

cirka 10 km öster ut. Längs sträckan från LIS-området till Nysäter är bebyggelsen 

sträckvis mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

12. Finnsjön – Finnerud 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 12 (permanentbostäder) 

Andel permanent: 100% (ger 24 bostäder vid avläsning av tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förekommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 
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1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns en allmän badplats strax norr om området. 

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Finnsjön är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Ovanstående ger en klassning för recipientens känslighet som 1 men i kombination 

med aktuellt antal uppskattade permanent, och fritidshushåll i detaljplaneområdet 

erhålls slutligen summerad klassning 2 ur tabell nedan. Föreskriven metod medför 

således att bedömningen är att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster men att gemensam anläggning bör anläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca. 5km norr 

om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs 

sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. En gemensamhetsanläggning 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  
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13. Aspen – Gårda (A), Sandviken (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 11  

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ligger inom 

riksintresse för naturvård, dock främst utifrån kriterier och värden som inte 

påverkas av faktorer som VA kan påverka. I sjön Aspen finns dock 

sjölevande öring, flodkräfta, flodpärlmussla varpå vissa naturvärden kan 

anses finnas kopplat till vattnet.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Aspen är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger ca. 5km norr 

om LIS-området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs 

sträckan från LIS-området till Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

14. Buvattnet – Kilafjäll (utgått) 

15. Summeln – Ruds hemman (A), Vickersrud (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 10 (varav 6 permanentbostäder) 

Andel permanent: >50% (ger 22 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Summeln är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse med utbyggd kommunal VA-anläggning består 

av Svaneholm som ligger ca. 9 km sydväst om LIS-området samt Säffle stad ca. 10 

km söder om området.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 
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Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

16. Harefjorden – Kila prästgård (A), Högberget (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 10  

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Harefjorden är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med tanke på sjöns goda ekologiska status.   

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse en utbyggd allmän VA-anläggning består av 

Säffle stad som ligger ca. 6 km söder om LIS-området. Längs sträckan från LIS-

området till Säffle finns en del samlad bebyggelse med permanentbostäder och 

fritidsbostäder.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Säffle 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

17. Harefjorden – Ölserud 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 (+10 befintliga fritidshus i direkt anslutning) 

Andel permanent: 0%  

Närliggande befintlig samlad bebyggelse förkommer i form av 10 fritidshus. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 
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1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Harefjorden är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med tanke på sjöns goda ekologiska status.     

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse en utbyggd allmän VA-anläggning består av 

Säffle stad som ligger ca. 8 km söder om LIS-området. Längs sträckan från LIS-

området till Säffle finns en del samlad bebyggelse med permanentbostäder och 

fritidsbostäder.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Säffle 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  
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18. Harefjorden – Kärrholmen (utgått) 

19. Harefjorden – Granviken 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 15 (permanentbostäder) 

Andel permanent: 100% (ger 30 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer både norr och söder om 

området, vilket gör att bedömningen viktas upp vid beräkning inom tabell 2 till >30 

permanentbostäder. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Harefjorden är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med tanke på sjöns goda ekologiska status.     

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 2 ur 

tabell nedan. Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej 

bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster. Dock bör krav på 

gemensamhetsanläggning av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 1,5km 

söder om LIS-området. Cirka 300 meter söder om LIS-området finns kommunalt 

verksamhetsområde för vatten. Mellan LIS-området och Säffle stad förekommer 

viss bebyggelse.  

På sikt kan en utökning av det kommunala verksamhetsområdet för VA tänkas ske 

till det bedömda området med tanke på mellanliggande sammanhängande 

bebyggelse och det relativt korta avståndet.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning 

av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

20. Byälven – Sörgården 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 2 (2 fritidsbostäder och 1 permanentbostad ligger idag inom LIS-

området, ger 5 hushåll totalt, de två nya förutsätts bli permanentbostäder) 

Andel permanent: >50% (ger 8 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer norr och väster om LIS-

området. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. 

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Byälven är enligt VISS måttlig och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 1km söder 

om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning och det 

kommunala verksamhetsområdet för VA går idag cirka 240 meter söder om LIS-

området.  

På sikt kan en utökning av det kommunala verksamhetsområdet för VA tänkas ske 

till det bedömda området med tanke på mellanliggande sammanhängande 

bebyggelse och det relativt korta avståndet.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 
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Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

21. Vänern – Gönäs (A) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 4 (permanentbostäder) 

Andel permanent: 100 % (ger 8 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Strax söder om området finns dock 

vattenskyddsområde för Åmåls stad.   

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern - Gatviken är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-01-10 
 

 
Sida 

31(77) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 7 km 

nordöst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning och 

det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag cirka 5 km nordöst om LIS-

området. Sträckan från LIS-området till det kommunala verksamhetsområdet vid 

Duse udde går över vatten och landområden med gles bebyggelse. 

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

21. Vänern –Avelsäter (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 4  

Andel permanent: 0 %  

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern - Gatviken är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 6 km 

nordöst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning och 

det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 3-4 km nordöst om 

LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala verksamhetsområdet 

vid Duse udde går över vatten och landområden med gles bebyggelse.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 
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Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

21. Vänern – Hulta V (C), Hulta Ö (D) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 18 (varav 12 permanentbostäder) 

Andel permanent: >50% (ger 30 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern - Gatviken är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 6 km 

nordöst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning och 

det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 3-4 km nordöst om 

LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala verksamhetsområdet 

vid Duse udde går över vatten och landområden med gles bebyggelse.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

22. Vänern – Billsvik 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5 

Andel permanent: 100% (ger 10 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern - Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda 

parametrar klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 3,5 km 

nordöst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning och 

det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 3 km öster om 

LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala verksamhetsområdet 

vid Duse udde går över vatten och två större fritidsområden i form av Kärvinge och 

Vingmansviken.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög.  
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VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

23. Vänern – Duse udde 

Duse camping som LIS-området avser utveckling av är idag ansluten till det 

kommunala VA-nätet. 

24. Vänern– Ågotsberg 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 33 

Andel permanent: 100% (ger 66 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 1 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 1 medför bedömningen att området bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster och utbyggnad av VA är pågår. 

 

 

 

 

 

 

 

25. Vänern – Stora Herrestad 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 3 (permanentbostäder) 

Andel permanent: 100% (ger 6 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

LIS-området ligger i anslutning till den föreslagna primära skyddszonen för 

vattenskyddsområdet för Stackviken (inom den sekundära skyddszonen) 

och i anslutning till Dalbosjön som är skyddat område för 

dricksvattenförsörjning enligt vattenförvaltningsförordningen.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.     

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 1 ”mycket känslig”. Dock görs bedömningen att det mycket låga 

antalet hushåll i LIS-området i förhållande till den spädning som kan förväntas med 

Vänern som recipient, görs att klassningen 1 i detta fall kan vägas ner till en 

klassning 2 ”känslig”    

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 2 ur 

tabell nedan. Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej 

bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av samlad fritidsbebyggelse i 

Ökenviken ca. 2,2 km nordväst om området, sedan är ligger Säffle stad ca. 9 km 

nordväst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning 

och det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 8,5 km 

nordväst om LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala 

verksamhetsområdet innehåller övervägande mycket gles bebyggelse.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög.  
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VA-enhetens ståndpunkt 

Trots att LIS-området ligger i anslutning till primär skyddszon för Säffle 

dricksvattentäkt gör VA-enheten bedömningen att det på grund av det mycket låga 

antalet hushåll i relation till den spädning som kan förväntas i en recipient med 

Vänerns dignitet ej föreligger några skäl att erbjuda anslutning till allmänna 

vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

26. Vänern – Hösserud 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 3 

Andel permanent: 0%  

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

LIS-området ligger i delvis inom den föreslagna primära skyddszonen för 

vattenskyddsområdet för Stackviken och i anslutning till Dalbosjön som är 

skyddat område för dricksvattenförsörjning enligt 

vattenförvaltningsförordningen.   

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.     

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 1 ”mycket känslig”. Dock görs bedömningen att det mycket låga 

antalet hushåll i LIS-området i förhållande till den spädning som kan förväntas med 
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Vänern som recipient, görs att klassningen 1 i detta fall kan vägas ner till en 

klassning 2 ”känslig”    

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 2 ur 

tabell nedan. Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej 

bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av samlad fritidsbebyggelse i 

Ökenviken ca. 5 km nordväst om området, sedan är ligger Säffle stad ca. 12 km 

nordväst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning 

och det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 10 km 

nordväst om LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala 

verksamhetsområdet innehåller övervägande mycket gles bebyggelse.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig 

VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög  

VA-enhetens ståndpunkt 

Trots att LIS-området ligger inom primär skyddszon för Säffle dricksvattentäkt gör 

VA-enheten bedömningen att det på grund av det mycket låga antalet hushåll i 

relation till den spädning som kan förväntas i en recipient med Vänerns dignitet ej 

föreligger några skäl att erbjuda anslutning till allmänna vattentjänster.  

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen 

27. Vänern– Hjällskate 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 (20 med befintliga fritidsbostäder) 

Andel permanent: 0% 

Området ligger i anslutning till 14 befintliga fritidshus som utgör samlad 

bebyggelse. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning).  

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

LIS-området ligger i anslutning till Dalbosjön som är skyddat område för 

dricksvattenförsörjning enligt vattenförvaltningsförordningen.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.     

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej 

bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster men att gemensam 

anläggning bör anläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Hjällskate fritidsområde som i 

dagsläget består av 14 fritidshus som till övervägande del har enskilda lösningar 

med tank som VA-lösning. Närmsta kommunala verksamhetsområde för VA finns 

vid Duse udde, ca. 15 km nordväst om LIS-området.  
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Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den mycket långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området det kommunala 

VA-nätet bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

28. Vänern – Eskilsäter 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 15 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

LIS-området ligger i anslutning till Dalbosjön som är skyddat område för 

dricksvattenförsörjning enligt vattenförvaltningsförordningen.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   
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Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Föreskriven metod medför således att bedömningen är att området ej 

bör omfattas av krav på utbyggnad av allmänna vattentjänster men att gemensam 

anläggning bör anläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse, men cirka 800 meter sydöst om 

LIS-området finns två fritidsområden uppförda utifrån äldre byggnadsplaner med 

totalt 16 fritidsbostäder.  Närmsta kommunala verksamhetsområde för VA finns vid 

Duse udde, över 2,5 mil nordväst om LIS-området.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den mycket långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området det kommunala 

VA-nätet bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

29. Vänern – Ekenäs 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: Camping och näringsverksamhet, en påverkan om 20 fritidshus har 

antagits 

Andel permanent: 0 % 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse och befintlig näringsverksamhet 

inom området är planlagd 2017. I detaljplanen bedöms nuvarande VA-lösning täcka 

behoven för planerad utveckling av verksamheten. I dagsläget finns en enskild 

lösning för verksamheten som sköts av kommunen.   

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  
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30. Vänern – Gaperhult, Bäckedammen (A), Sandviken (B), 
Torpsand (C) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 8 (permanentbostäder) 

Andel permanent: >50 % (ger 16 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

5. Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.     

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse, men delområdena ligger inom ett 

område med spridd fritidsbebyggelse blandad med ett fåtal permanentbostäder.  

Närmsta kommunala verksamhetsområde för VA finns i Säffle tätort 2,5 mil från 

LIS-området.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till tätorten 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

31. Vänern – Grimbråten S 100 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 4 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 
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1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

5. Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Säffle stad, cirka 18 kilometer nordväst om LIS-området.  

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

32. Vänern – Grimbråten N 102 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 10 
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Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Säffle stad, cirka 17 kilometer nordväst om LIS-området.  

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

  

33. Vänern – Tosseruds sand 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 8 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 
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Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Säffle stad, cirka 15 kilometer nordväst om LIS-området.  

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

34. Vänern – Kvarnfallet (A), Örrud (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 12 (samt 7 befintliga fritidsbostäder invid område A och 4 befintliga 

fritidsbostäder invid område B) 

Andel permanent: <20% (2 permanentbostäder, ger totalt 25 bostäder vid avläsning 

i tabell 2)  

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Säffle stad, cirka 15 kilometer väst om LIS-området.  

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  
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VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

35. Vänern – Askedalen (A), Ny Grorud S (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 12  

Andel permanent: 0 % 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Säffle stad, cirka 13 kilometer väst om LIS-området.  

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

35. Vänern – Ny Grorud N (C), Hjuldammen (D) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 19 (angränsar till 7 fritidsbostäder) 

Andel permanent: 100 % (ger totalt 45 bostäder vid avläsning i tabell 2)  

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  
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2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Säffle stad, cirka 13 kilometer väst om LIS-området.   

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

36. Öster-Svan – Södra Skarbol 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 2 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 
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Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Öster-Svan är enligt VISS dålig med hänvisning 

till utsläpp från en tidigare industri. Sjön har inte problem med 

övergödning.  

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 1 ”mycket känslig”. Dock görs bedömningen att i och med att den 

dåliga statusen för sjön inte beror på övergödning så kan den i detta fall klassas som 

god, vilket ger en klassning 2 ”känslig” i detta fall.  

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår.  
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Svaneholm som ligger inom 500 

meter väster om området. I Svaneholm finns även en utbyggd allmän VA-

anläggning. Mellan LIS-området och Svaneholm finns åkermark och ingen 

bebyggelse och teknisk möjlighet kan finnas att ansluta området på sikt. Dock 

bedöms det låga antalet bostäder och det faktum att det troligen är fritidsbostäder 

för uthyrning som avses uppföras på platsen bedöms en enskild lösning av god 

kvalitet som mest rimligt.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

37. Öster-Svan – Slirud (A-B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 8 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 
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Den ekologiska statusen i Öster-Svan är enligt VISS dålig med hänvisning 

till utsläpp från en tidigare industri. Sjön har inte problem med 

övergödning.  

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 1 ”mycket känslig”. Dock görs bedömningen att i och med att den 

dåliga statusen för sjön inte beror på övergödning så kan den i detta fall klassas som 

god, vilket ger en klassning 2 ”känslig” i detta fall.  

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Björkebacken cirka 700 meter väster 

om området. Svaneholm ligger ca. 2 km söder om LIS-området. I Svaneholm finns 

även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs sträckan från LIS-området till 

Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm bedöms vara 

orimligt hög. 

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster.  

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

37. Eldan – Slirud (C-D) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 10 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 
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Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

Då det 

kan 

föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara synnerligen 

känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg utvärderas fyra 

parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. Sjön är dock föremål för pågående utredning 

avseende lämplighet som potentiell framtida råvattentäkt till Svaneholm 

tätort.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Eldan är enligt VISS måttlig.  

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ” mindre känslig”.  

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Björkebacken cirka 700 meter väster 

om området. Svaneholm ligger ca. 2 km söder om LIS-området. I Svaneholm finns 
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även en utbyggd allmän VA-anläggning. Längs sträckan från LIS-området till 

Svaneholm är bebyggelsen mkt. gles.  

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Svanholm bedöms vara 

orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

38. Harefjorden – Streten 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 4 (permanentbostäder) 

Andel permanent: 100% (ger 8 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Harefjorden är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  
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Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med tanke på sjöns goda ekologiska status.   

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse med utbyggd allmän VA-anläggning är 

Nysäter som ligger ca. 5,5 km norr om LIS-området. Längs sträckan från LIS-

området till Nysäter är bebyggelsen mycket gles.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Nysäter 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

39. Glafsfjorden – Skäggebol (1 av 2) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 3 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Glafsfjorden är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar. 

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med tanke på sjöns goda ekologiska status.   

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse med utbyggd allmän VA-anläggning är 

Nysäter som ligger ca. 9 km söder om LIS-området. Längs sträckan från LIS-

området till Nysäter är bebyggelsen mycket gles.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Nysäter 

bedöms vara orimligt hög.  
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VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

39. Sandsjön – Skäggebol (2 av 2) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5 

Andel permanent: 0 % 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Sandsjön är enligt VISS måttlig.  

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse med utbyggd allmän VA-anläggning är 

Nysäter som ligger ca. 9 km söder om LIS-området. Längs sträckan från LIS-

området till Nysäter är bebyggelsen mycket gles.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till Nysäter 

bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

40. Harefjorden – Fagerås 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5  

Andel permanent: 100% (ger 10 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 
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I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Harefjorden är enligt VISS god och ingen 

övergödning förekommer.  

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 2 ”känslig” med tanke på sjöns goda ekologiska status.   

Vid aktuell klassning 2, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i detaljplaneområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av Säffle stad som ligger ca. 2 km söder 

om LIS-området. Cirka 1,3 meter söder om LIS-området finns kommunalt 

verksamhetsområde för vatten. Mellan LIS-området och Säffle stad förekommer 

viss bebyggelse.  

På sikt kan en utökning av det kommunala verksamhetsområdet för VA tänkas ske 

till det bedömda området med tanke på mellanliggande sammanhängande 

bebyggelse och det relativt korta avståndet.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

41. Vänern –Södra Önaholm (A) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 
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Antal hushåll: 11 (varav 8 permanentbostäder) 

Andel permanent: >50% (ger 27 bostäder vid avläsning i tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Området ligger i anslutning till vattenskyddsområde för Åmåls stad.   

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod klassas aktuell recipient utifrån bedömda parametrar som 

1 ”mycket känslig” med hänvisning till närliggande vattenskyddsområde.   

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 1 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning av 

god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse finns på Duse udde som ligger ca. 4 km 

nordöst om LIS-området. Till Duse camping finns även en utbyggd allmän VA-

anläggning och det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag ca. 4,5 km 

nordöst om LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala 

verksamhetsområdet vid Duse udde går över vatten. 

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

Trots att LIS-området ligger i anslutning till primär skyddszon för Åmåls 

dricksvattentäkt gör VA-enheten bedömningen att det på grund av det mycket låga 

antalet hushåll i relation till den spädning som kan förväntas i en recipient med 

Vänerns dignitet ej föreligger några skäl att erbjuda anslutning till allmänna 

vattentjänster. Istället bedöms korrekt utformade gemensamma eller enskilda 

anläggningar för vatten- och avloppsinstallationer minimera samtliga miljö- och 

hälsomässiga risker. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

41. Vänern – Norra Önaholm (B) 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  
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2. Skydd av dricksvatten 

Området ligger i anslutning till vattenskyddsområde för Åmåls stad.   

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

 

 

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer. Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod klassas aktuell recipient utifrån bedömda parametrar som 

1 ”mycket känslig” med hänvisning till närliggande vattenskyddsområde.   

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 1 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning av 

god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse finns på Duse udde som ligger ca. 2,5 km 

nordöst om LIS-området. Till Duse camping finns även en utbyggd allmän VA-

anläggning och det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag ca. 3 km 

nordöst om LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala 

verksamhetsområdet vid Duse udde går över vatten. 

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög. 

VA-enhetens ståndpunkt 

Trots att LIS-området ligger i anslutning till primär skyddszon för Åmåls 

dricksvattentäkt gör VA-enheten bedömningen att det på grund av det mycket låga 

antalet hushåll i relation till den spädning som kan förväntas i en recipient med 

Vänerns dignitet ej föreligger några skäl att erbjuda anslutning till allmänna 

vattentjänster. Istället bedöms korrekt utformade gemensamma eller enskilda 

anläggningar för vatten- och avloppsinstallationer minimera samtliga miljö- och 

hälsomässiga risker. 
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Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

42. Vänern – Anneberg 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 14 

Andel permanent: 0% 

Ingen direkt närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer, dock kan det 

västra delområdet sägas vara en förlängning av intilliggande fritidshusområde. 

Cirka 700 meter norr om LIS-området klassas bebyggelsen som samlad.  

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Området ligger i anslutning till vattenskyddsområde för Säffle stad.   

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer. Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod klassas aktuell recipient utifrån bedömda parametrar som 

1 ”mycket känslig” med hänvisning till närliggande vattenskyddsområde.   

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 1 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning av 

god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-01-10 
 

 
Sida 

68(77) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av samlad fritidsbebyggelse i 

Ökenviken ca. 700 m norr om respektive väster om området, sedan ligger Säffle 

stad ca. 8 km nordväst om LIS-området. I detta område är en vanlig avloppslösning 

sluten tank. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning och det 

kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 6,7 km nordväst om 

LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala verksamhetsområdet 

innehåller några grupper av bebyggelse av både permanentbostäder och 

fritidsbostäder.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög. 

VA-enhetens ståndpunkt 

Trots att LIS-området ligger i anslutning till primär skyddszon för Säffle 

dricksvattentäkt gör VA-enheten bedömningen att det på grund av det mycket låga 

antalet hushåll i relation till den spädning som kan förväntas i en recipient med 

Vänerns dignitet ej föreligger några skäl att erbjuda anslutning till allmänna 

vattentjänster. Istället bedöms korrekt utformade gemensamma eller enskilda 

anläggningar för vatten- och avloppsinstallationer minimera samtliga miljö- och 

hälsomässiga risker. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen. 

43. Vänern – Hösserudsviken 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Området ligger i anslutning till vattenskyddsområde för Åmåls stad.   

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer. Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   

Enligt föreskriven metod klassas aktuell recipient utifrån bedömda parametrar som 

1 ”mycket känslig” med hänvisning till närliggande vattenskyddsområde.   

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 1 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning av 

god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av samlad fritidsbebyggelse i 

Ökenviken ca. 3 km nordväst om området, sedan är ligger Säffle stad ca. 10 km 

nordväst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning 

och det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 9,5 km 

nordväst om LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala 

verksamhetsområdet innehåller övervägande mycket gles bebyggelse.   
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Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning 

av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen. 

44. Vänern – Norra Averstad 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 

Andel permanent: 0 % 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas. 

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Dalbosjön är enligt VISS måttlig och 

ingen övergödning förekommer.  Bedömningen är även att det ej heller 

förekommer någon påtalad risk för att aktuell status ej bibehålls med i LIS-

planen föreslagna enskilda- eller gemensamma anläggningar.   
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Enligt föreskriven metod klassas aktuell recipient utifrån bedömda parametrar som 

1 ”mycket känslig” med hänvisning till närliggande vattenskyddsområde.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning av 

god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Närmast belägen samlad bebyggelse består av samlad fritidsbebyggelse i 

Ökenviken ca. 7,6 km nordväst om området, sedan är ligger Säffle stad ca. 14 km 

nordväst om LIS-området. I Säffle finns även en utbyggd allmän VA-anläggning 

och det kommunala verksamhetsområdet för VA går idag mellan ca. 13 km 

nordväst om LIS-området. Sträckan från LIS-området till det kommunala 

verksamhetsområdet innehåller övervägande mycket gles bebyggelse.   

Det förhållandevis låga antalet hushåll i relation till den relativt långa sträckan till 

befintlig VA-anläggning medför att kostnaden att ansluta området till befintlig VA-

anläggning för Säffle bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

45. Vänern – Bockberget 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 6 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 
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Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Värmlandsbro, cirka 8,5 km väster om LIS-området.   

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  
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VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

46. Vänern – Staviken 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 19 (varav 7 permanentbostäder) 

Andel permanent: 20-50 % (ger 33 bostäder vid avläsning enligt tabell 2) 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-01-10 
 

 
Sida 

74(77) 
 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

lokalspecifika aspekter 

Det finns ingen närliggande samlad bebyggelse till LIS-området då 

bebyggelsestrukturen på Värmlandsnäs är gles. Närmsta utbyggd allmän VA-

anläggning finns i Värmlandsbro, cirka 7 km väster om LIS-området.   

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

47. Vänern – Mässviken 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 5 

Andel permanent: 0% 

Samlad bebyggelse finns i direkt anslutning till området i befintligt fritidsområde. 

Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att LIS området ej ligger inom 

naturskyddat område.  
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2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 3, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 3 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga lokalspecifika aspekter 

Befintligt fritidsbostadsområde är uppfört med enskilda VA-lösningar där sluten 

tank är vanligaste avloppslösningen.  Närmaste utbyggd allmän VA-anläggning 

finns i Värmlandsbro, cirka 5,5 km väster om LIS-området och bebyggelsen mellan 

Mässviken och Värmlandsbro är relativt gles.   

Det låga antalet hushåll i relation till den långa sträckan till befintlig VA-

anläggning medför att kostnaden att ansluta området bedöms vara orimligt hög.  

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  

48. Vänern – Lurö 

I samråd med plan- och byggenheten har följande grundförutsättningar antagits vid 

tillämpning av aktuell metod: 

Antal hushåll: 4 

Andel permanent: 0% 

Ingen närbelägen befintlig samlad bebyggelse förkommer. 
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Aktuella antaganden medför att klassning 2 erhålls från tabell nedan (tabell 3, 

bilaga 3, HaV:s vägledning). Klassning 2 medför bedömningen att området ej bör 

anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Då det kan föreligga särskilda skäl som medför att recipienten bör anses vara 

synnerligen känslig har även steg 2 i föreskriven metod tillämpats. I aktuellt steg 

utvärderas fyra parametrar (tabell 4, bilaga 3, HaV:s vägledning). 

1. Skydd av naturvärde 

I föreliggande fall kan det konstateras att delar av LIS-området ligger inom 

naturskyddat område. Delområdet längst västerut ligger inom Natura 2000-

område enligt både fågel- och habitatdirektivet samt inom naturreservat.   

2. Skydd av dricksvatten 

Det finns ingen befintlig allmän eller enskild större vattentäkt i området 

som riskerar att påverkas.  

3. Skydd av badvatten 

Det finns ingen allmän badplats i områdets närhet.  

4. Skydd av miljökvalitet 

Den ekologiska statusen i Vänern – Värmlandssjön är enligt VISS måttlig 

och ingen övergödning förekommer.   

Enligt föreskriven metod uppfyller aktuell recipient utifrån bedömda parametrar 

klassningen 3 ”mindre känslig”.   

Vid aktuell klassning 1, i kombination med aktuellt antal uppskattade permanent, 

och fritidshushåll i bedömningsområdet erhålls slutligen summerad klassning 2 ur 

tabell nedan. Även aktuellt kompletterande steg 2 i föreskriven metod medför 

således att bedömningen att området ej bör omfattas av krav på utbyggnad av 

allmänna vattentjänster kvarstår. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning av 

god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 
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Övriga lokalspecifika aspekter 

På ön finns ett fåtal fritidsbostäder och två hus som klassas som permanentboende. 

Avståndet till fastlandet är cirka 9,5 km och närmaste befintlig allmän VA-

anläggning finns på Duse udde 3,5 mil norr om LIS-området.      

VA-enhetens ståndpunkt 

VA-enheten gör bedömningen att det utifrån ovan beskriven behovsanalys ej 

föreligger sådana miljö- eller hälsomässiga risker att området bör erbjudas 

anslutning till allmänna vattentjänster. Dock bör krav på gemensamhetsanläggning 

av god kvalitet finnas vid genomförande inom området. 

Aktuell slutsats har presenterats i samråd med kommunens Miljöenhet och enheten 

för plan- och byggfrågor, vilka båda ingår i den arbetsgrupp som gemensamt 

ansvarar för upprättandet av den övergripande VA-planen för kommunen.  


