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1

INLEDNING
Arbetet med en VA-plan för Lysekils kommun är en följd av den boendestrategi som antogs
av kommunfullmäktige i juni 2013. Det finns behov av en heltäckande långsiktig planering
för vatten och avlopp i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande VAverksamhetsområde. En kommunal VA-plan blir ett verktyg för att lyfta fram problem och
utmaningar för budgetarbete och för att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning.
En hållbar utveckling av VA-försörjningen avser att minimera dess negativa miljöpåverkan
och samtidigt främja en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.
Det första steget i arbetet med framtagande av en VA-plan är att utarbeta en VA-översikt.
Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och
utanför nuvarande verksamhetsområde. VA-översikten ska fungera som ett underlag, dels
för kommande arbete med att ta fram en ny översiktsplan, som ska inledas 2014, dels för
ett fortsatt arbete med VA-policy och VA-plan.

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
I december 2009 beslutade vattenmyndigheten om åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. I den så kallade 38-listan finns ett antal punkter (3238) som kommunerna har ett direkt ansvar för att utföra. Dessa punkter redovisas nedan
tillsammans med kommentarer om vad Lysekils kommun hittills gjort för att uppfylla
respektive åtgärd:
32.

Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller kemisk status.
Kommentar: Lysekils kommun har beaktat behovet av åtgärder i sin ÖP samt i
tillsyns-/verksamhetsplan.

33.

Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar
till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk
status.
Kommentar: Lysekils kommun har pekat ut områden där krav på hög skyddsnivå
för enskilda avlopp ska gälla (berör främst nybyggnationer).

34.

Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för
kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att
dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ
status.
Kommentar: Lysekils kommun har vattenskyddsföreskrifter för sin huvudvattentäkt
samt reservvattentäkt.
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35.

Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god
kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.
Kommentar: Inga vattenskyddsområden finns inrättade, de dricksvattentäkter som
finns försörjer fritidshusområden med huvudsakligen sommarboende. Livsmedelsverkets och SGU:s tolkning av uttag enligt ovan skiljer sig åt.

36.

Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.
Kommentar: Förutom pågående arbete med VA-plan har kommunen en
dagvattenpolicy som bl.a. förordar lokalt omhändertagande av dagvatten samt att
man arbetar för att undvika utsläpp till Natura 2000-områden. VA.-frågan beaktas
vid bygglovsprövningar.

37.

Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ
status.
Kommentar: Arbete pågår med att ta fram en VA-plan.

38.

Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet,
exempelvis båtturism, som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk eller god kemisk status.
Kommentar: Kommunen har arbetet med att utöka antalet sugtömningsstationer
som nu finns i fem gästhamnar samt även med installation av båtbottentvättar i
småbåtshamnar.

Stångehuvud i solnedgång

Foto: Glenn ”Glicko” Andersson
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VA-översikten ska ge kommunen en grundläggande planeringsberedskap och belysa frågor
som; Vad är känt? Vilka behov finns? På vilket sätt och på vilken nivå i kommunen sker
arbete med VA-planeringen? VA-översikten ska bland annat utgöra underlag för Lysekils
kommuns översiktsplan samt vara ett planeringsverktyg och ett sätt att samla kommunens
kunskap om vatten och avlopp på ett ställe. Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan
är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utom
nuvarande VA-verksamhetsområde. Den täcker både vatten- och avloppsförsörjning och
även hantering av dag- och dräneringsvatten. VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta
fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning
man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Den ger även en möjlighet att planera för
en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna
vattentjänsterna.
Målgruppen för VA-översikten är planerare, beslutsfattare och andra som söker
information om kommunens VA-försörjning.

1.2 VA-ÖVERSIKT, DET ANDRA AV FLERA STEG I VA-PLANERINGEN
Föreliggande VA-översikt utgör det andra av fem steg i strategisk VA-planering enligt Havsoch vattenmyndighetens vägledning. Det första steget handlar om att påbörja VAplaneringen. Efterföljande steg i arbetsprocessen utgörs av VA-policy, VA-plan och slutligen
Genomförande och uppföljning.
Steg 1

Att påbörja VA-planering: Projektet definieras, beslut fattas att starta arbetet och
formerna för arbetets genomförande fastställs.

Steg 2

VA-översikt: Arbetet inleds med en VA-översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer,
nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande
verksamhetsområdet. VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VAplaneringen men kan också fungera som ett underlag till Översiktsplanen.

Steg 3

VA-policy: I detta steg fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika
frågor och prioriteringsgrunder i en VA-policy som antas av kommunfullmäktige.
VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och med
Översiktsplanen som helhet.

Steg 4

VA-plan: Den kommunala VA-planen tas fram utifrån VA-översikten och VApolicyn. De innehåller de två huvudavsnitten med en direkt geografisk koppling,
som beskrivs i föregående kapitel. Det är lämpligt, men inte nödvändigt, att VAplanen antas av kommunfullmäktige, antingen som ett självständigt dokument
eller som ett underlag eller tematiskt tillägg till översiktsplanen. Detta bidrar till
att ge VA-planen en tydligare status.

Steg 5

Genomförande och uppföljning: VA-planen tillämpas genom att de enskilda
åtgärderna införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser
avsätts för de åtgärder och den myndighetsutövning som är en förutsättning för
genomförandet. Med koppling till översiktsplanen görs en uppdatering varje
mandatperiod, och VA-planen kompletteras efter hand med allt bättre underlag.
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1.3 ARBETSGRUPP
Arbetet med att ta fram en VA-plan sker i samarbete mellan tjänstemän på kommunens
planenhet, miljöenheten och LEVA i Lysekil AB som är huvudman för VA-verksamheten
Ylwa Larsson (projektansvarig)
Josefin Kaldo
Jenny Andersson
Christian Johansson
Jerker Hansson

Planenheten
Planenheten
Miljöenheten
LEVA i Lysekil AB
LEVA i Lysekil AB

1.4 STYRGRUPP
Styrgruppen består av kommunens ledningsgrupp samt VD för LEVA i Lysekil AB.

2

OMVÄRLDSFAKTORER OCH ANTAGNA PLANER
Detta kapitel utgör en sammanställning av de yttre faktorer som styr eller påverkar VAplaneringen:












Lagkrav
Villkor
Miljömål
Kommunala mål, policys, strategier och dyl.
Kustzonprojektet (kommungemensamt norra Bohuslän)
Åtgärdsprogram från vattenmyndigheten
Baltic Sea Action Plan
Befintliga planer
ÖP 06
Blå ÖP
Saneringsplan för VA-ledningar

2.1 LAGSTIFTNING
Nedan följer en kort beskrivning av några av de lagar som påverkar VA-verksamheten. Ett
urval av andra lagar och bestämmelser som påverkar VA-verksamheten är Kommunallagen
(1991:900), Ledningsrättslagen (1973:1144), Jordabalken (1970:994), Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och Lag med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet (1998:812).
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2.1.1 Miljöbalken (1998:808)
I Miljöbalken finns Sveriges centrala miljölagstiftning samlad och här regleras exempelvis
vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Uttag av yt- och grundvatten klassas som
vattenverksamhet och utsläpp av spill- och dagvatten klassas som miljöfarlig verksamhet.
För vattenverksamhet såsom uttag av ytvatten för dricksvattenändamål krävs oftast
tillstånd eller anmälan. Syftet med Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.
Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen Miljöbalken avser att skydda
berörs.
I Miljöbalken med tillhörande förordningar anges när miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd
eller anmälan. Utifrån regelverket ska en bedömning göras en varje enskilt fall om
verksamheten är tillåtlig och om vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas. Med stöd av
EU:s vattendirektiv har miljökvalitetsnormer införts som medför ett förändrat synsätt när
det gäller bedömning av vad som kan tillåtas i fråga om miljöpåverkan. Åtgärdsprogram har
tagits fram för vattenområden som är klassade som vattenförekomster. Åtgärdsprogrammen är en följd av införandet av miljökvalitetsnormerna för vatten och riktar sig
mot myndigheter och kommuner. Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer
som ett verktyg för att ange vattnets kvalitet i flera olika avseenden. Vattenkvaliteten
bedöms utifrån ett antal olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på yt- eller
grundvattnets status. Normerna har fastställts för ett antal utpekade vattenförekomster
och målet är att dessa ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus senast under år
2015. Vissa undantag finns där god status får uppnås senare.

2.1.2 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660)
Förordningen reglerar frågor kring vattendistrikt, vattenmyndigheter och miljökvalitetsnormer, men även bestämmelser kring förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för
respektive vattendistrikt.

2.1.3 Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
Lagen om allmänna vattentjänster, vidare kallad Vattentjänstlagen, ersatte 2007 den
tidigare VA-lagen och reglerar kommunens allmänna VA-verksamhet. Enligt Vattentjänstlagen är en kommun skyldig att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp genom en allmän
VA-anläggning om dessa tjänster med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver
ordnas i ett större sammanhang. Kommunen skall då besluta om det verksamhetsområde
inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas och se till att behovet snarast tillgodoses.

2.1.4 Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och
om byggande. Syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Plan- och bygglagen innehåller ett antal verktyg
för planering och byggande. Ett av de viktigaste är kommunens översiktsplan, som ska
redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden, ge vägledning för
beslut som rör detta samt redovisa hur kommunen avser att följa gällande
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miljökvalitetsnormer för vatten. En kommunal VA-plan är tänkt att förbättra de avvägningar
som görs i översiktsplanen så att vattenfrågorna lyfts fram tydligare än vad som annars
skett.

2.1.5 Anläggningslagen (1973:1149)
För de fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA är det den
enskilde fastighetsägarens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp. Ofta löses
detta genom en enskild anläggning för respektive fastighet. Dock kan det ibland vara
fördelaktigt att ordna detta tillsammans med en eller flera närbelägna fastigheter, vilket
kräver någon form av överenskommelse mellan fastigheterna. Uppstår behovet för flera
närbelägna fastigheter kan dessa enligt anläggningslagen bilda en gemensamhetsanläggning som prövas vid förrättning.

2.1.6 Livsmedelslagen (2006:804)
Dricksvatten är ett livsmedel och större dricksvattenanläggningar omfattas därmed av
Livsmedelslagen där hanteringen av livsmedel regleras.

2.1.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
Dricksvattenföreskrifterna reglerar de kommunala vattenverkens ansvar kring hanteringen
av, och kvalitetskrav på, dricksvatten. Även enskilda vattenverk som producerar mer än 10
m3/dygn eller försörjer mer än 50 personer regleras via denna förordning.

Foto: Svenskt Vatten

Flickan & Havet
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2.1.8 Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
Från 2014 har Livsmedelsverket tagit över ansvaret för enskilda dricksvattenbrunnar.
Myndigheten har gett ut råd om detta som bl.a. rör kvalitetskrav på dricksvatten från
mindre vattenanläggningar och enskilda dricksvattenbrunnar med mindre uttag än vad som
anges ovan bl.a. vad gäller kemiska och mikrobiologiska parametrar.

2.2 NATIONELLA, REGIONALA OCH KOMMUNALA MILJÖMÅL
De nationella miljökvalitetsmålen har sikte på 2020 och definierar ett önskvärt miljötillstånd. Syftet är bl.a. att främja människors hälsa, värna naturmiljön och att trygga en god
hushållning med naturresurserna. Grundtanken är att företag, myndigheter såväl som
enskilda personer har ett ansvar för att målen ska nås. Av de 16 målen berör främst följande
områden VA:
Giftfri miljö - Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Ingen övergödning - Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Levande sjöar och vattendrag - Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras
samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
Grundvatten av god kvalitet - Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Hav i balans samt levande kust och skärgård - Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktig hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.
God bebyggd miljö - Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Formuleringarna ovan är desamma nationellt och regionalt, det vill säga formuleringarna
gäller för Västra Götalands län. Vad gäller vattenrelaterad miljö finns ett lokalt mål och det
avser tillsyn av enskilda avlopp.
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2.3 KOMMUNALA STRATEGIER OCH PLANER
2.3.1 Översiktsplan (ÖP)
I kommunens översiktsplan från
2006 gjordes, utöver karta med
regler och rekommendationer,
fördjupningskartor över
olika
delområden. Dessa var Lysekils
tätort, Skaftö, södra delen av
Lysehalvön, Brastad-Bro samt
område kring Brofjorden. Dessa
delområdeskartor pekar ut möjliga
utbyggnadsoch
förtätningsområden för bostäder och industri.
Man kan idag konstatera att
översiktsplanen har följts till viss del
men att kommunen även har
bebyggts i delar som inte var
intentionen i ÖP 06. Detta gäller
framför allt Lysekils tätort. Skaftö
har ett högt exploateringstryck och
många av de utpekade områdena
har idag plan- lagts och är under
utbyggnad eller projektering.

2.3.2 Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Lysekils kommun har i samarbete
med Sotenäs kommun tagit fram en
fördjupad
översiktsplan
för
Åbyfjordens vatten samt ett
landområde på ömse sidor om
fjorden. Denna syftar bl.a. till att
vara vägledande beträffande var
eventuell förtätning av bostäder
kan ske.

2.3.3 Boendestrategi
En boendestrategi antogs av kommunfullmäktige 2013. Den är en del i kommunens arbete
för att nå visionen om ett ökat helårsboende. I strategin sammanfattas den politiska viljan
för hur kommunen ska bedriva den framtida fysiska planeringen. Det finns också förslag på
konkreta åtgärder för hur kommunen på sikt ska kunna öka invånarantalet till 15 500 från
dagens ca 14 350.
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2.3.4 Riktlinjer för dagvattenhantering
”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun” antogs av kommunfullmäktige 2011.
I riktlinjerna klarläggs syfte och principer för dagvattenhanteringen och huvuddokumentet
ska kompletteras med en bilaga angående ansvarsfördelning. Riktlinjerna ska vara ett
levande dokument som revideras och kompletteras vid behov. En översyn och eventuell
uppdatering bör ske varje mandatperiod.

2.3.5 Lokala miljömål
Arbete med lokala miljömål pågår gemensamt för Lysekils, Munkedals och Sotenäs
kommuner. För Lysekils kommun gäller för närvarande, förutom de nationella miljömålen,
regionala mål som följs upp av Länsstyrelsen i Västra Götaland. De regionala miljömålen
utgår från de nationella men utvärderas på regional nivå. Framtida klimatförändringar
bedöms ha stor inverkan på miljömålen. Till exempel dricksvattenförsörjning och
infrastruktur kan påverkas negativt av förändringar i tillgång och kvalitet på grund- och
ytvatten. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att klimatperspektivet integreras i det
kommunala planarbetet.

2.4 BALTIC SEA ACTION PLAN
Baltic Sea Action Plan antogs av alla länder kring Östersjön 2007. Målet med planen är att
Östersjön, inklusive Öresund och Kattegatt, ska uppnå god ekologisk status till år 2021. VAverksamheten påverkas i första hand av den del av planen som syftar till att minska
övergödningen. För att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön har det gjorts en
fördelning angående hur mycket varje berört land ska minska sina utsläpp av fosfor och
kväve. För den allmänna VA-verksamheten har åtagandet inneburit att avloppsreningsverken fått hårdare krav på utsläpp av dessa näringsämnen.

Det fortsatta arbetet:


Framhäva vad i kommunens VA-försörjning som behöver utvecklas
för att den ska leva upp till den lagstiftning, samt mål och planer på
olika nivåer, som på något sätt rör VA-försörjningen.



”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun” ska
kompletteras med bilaga avseende ansvarsfördelning.
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3

NULÄGESBESKRIVNING

3.1 ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING
Den allmänna VA-försörjningen i Lysekils kommun drivs sedan 2008 av det kommunala
bolaget LEVA i Lysekil AB (LEVA). LEVA är VA-huvudman och äger och förvaltar därmed de
allmänna VA-anläggningarna i kommunen.

3.1.1 Allmänna VA-anläggningar – vatten
Huvudvattentäkt
Lysekils kommuns råvattentäkt är en ytvattentäkt, Kärnsjön, belägen i Munkedals kommun.
Sjön är till ytan 7 km2 och har ett 700 km2 stort avrinningsområde. Genomsnittsflödet
genom sjön är 950 000 m3/dygn. Råvattenuttaget sker i en vik i sydvästra delen av sjön där
intagspunkten ligger på 6 m djup. I råvattenpumpstationen i Harska passerar vattnet genom
en korgbandsil där större föroreningar silas bort innan det pumpas upp till en högreservoar.
I råvattenpumpstationen finns 4 pumpar med kapacitet på 180 l/s vardera. Genomsnittsuttaget av råvatten ur Kärnsjön är 170 l/s, ca 14700 m3/dygn. Drygt hälften av råvattnet
förbrukas av Preems oljeraffinaderi.

Kärnsjön, huvudvattentäkt i Lysekils kommun

Foto: LEVA

Från högreservoaren i Harska rinner vattnet med självfall ca 35 km till Lysekil i en 600 mm
stålledning. Ledningens kapacitet är ca 300 l/s och utgör därmed en begränsning för hur
mycket råvatten som kan levereras till Bua vattenverk. Efter halva sträckan mot Lysekil finns
ett svalltorn för att utjämna tryckslag i ledningen vid hastiga variationer i förbrukningen.
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Reservvattentäkt
Ca 5 km från vattenverket i Bua finns kommunens reservvattentäkt, Svackus myr. Myren är
uppdämd och innehåller 60 000 m3 vatten. Myren kan nyttjas både av vattenverket i Bua
och Preems raffinaderi samtidigt och räcker till förbrukning i ca 3-4 dygn. För att magasinet
alltid ska vara fullt fylls myren på med råvatten från Kärnsjön. När vatten från myren behövs
sker avtappning med självfall.
Vattenskyddsområde
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att få ett bra dricksvatten måste vi ha ett
bra råvatten. Då kommunens reservvattentäkt, Svackus myr, kontinuerligt fylls på med
vatten från huvudvattentäkten Kärnsjön, samtidigt som Kärnsjön är den enda potentiella
huvudvattentäkten i närområdet, är kommunens vattenförsörjning beroende av en god
vattenkvalitet i Kärnsjön. För att behålla den goda kvaliteten i Kärnsjön måste alla som bor
och verkar kring sjön och dess tillflöden hjälpas åt. För att säkerställa att så sker har ett
vattenskyddsområde inrättats kring Kärnsjön. Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade
2012-11-07 med stöd av 7 kap. 21 och 25 §§ Miljöbalken om nytt vattenskyddsområde med
tillhörande skydds- och ordningsföreskrifter för Kärnsjöns ytvattentäkt. Det nya
skyddsområdet med föreskrifter gäller från och med 2014-01-01 och syftar till att reglera
sådan markanvändning som riskerar att utgöra ett hot mot vattentäkten på kort och lång
sikt. I föreskrifterna regleras bland annat hantering av oljeprodukter och kemikalier, rening
av avloppsvatten, spridning av gödsel och bekämpningsmedel, transport av farligt gods,
grävning och avverkningsverksamhet. Genom att arbeta aktivt med vattenskyddsområdet
och andra skyddsåtgärder säkerställer LEVA, tillsammans med alla som bor och verkar i
skyddsområdet, att Kärnsjön går att använda som vattentäkt i flera generationer framåt.
Också runt Svackus myr finns ett vattenskyddsområde. Beslut om skyddsområde och
skyddsföreskrifter för Svackus myr antogs 1999. De båda vattenskyddsområdena visas
tillsammans med råvattenledningen i Bilaga 1.
Vattenverk
I Lysekils kommun finns ett allmänt vattenverk beläget i Bua strax utanför Lysekil. Bua
vattenverk togs i drift 1974 och där produceras i genomsnitt drygt 4800 m3 dricksvatten per
dygn. När vattenverket dimensionerades i början av 1970-talet spåddes en kraftigt ökande
befolkning i kommunen och verkets maximala produktionskapacitet är minst 9000 m3/dygn.
Det som idag begränsar kapaciteten är först och främst råvattnets kvalitet, vilken
försämrats på senare år med bland annat ökat färgtal och ökad halt organiskt material. För
att vara säker på att leverera ett vatten
fritt från sjukdomsframkallande mikroorganismer, som kan finnas i råvattnet,
krävs enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter
tillräckligt
antal
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. Föreskrifterna anger, med hänsyn till råvattnets
kvalitet, hur många säkerhetsbarriärer ett
vattenverk behöver. Med den kvalitet som
råvattnet från Kärnsjön har behövs enligt
föreskrifterna
tre
mikrobiologiska
säkerhetsbarriärer vid Bua vattenverk.
Foto: LEVA
Bua vattenverkt
Nedan följer en kortfattad beskrivning av
dessa barriärer.
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Den första och viktigaste
barriären är kemisk fällning
som följer direkt efter
vattenverkets
första
reningssteg, en mikrosil för
avskiljning av större partiklar.
Sedan
avskiljs
mindre
partiklar genom så kallad
flotation med efterföljande
sandfiltrering.
Vattnet
passerar därefter en UVljusanläggning vilken utgör
den
andra
säkerhetsbarriären. UV-ljus är
en
mycket
effektiv
UV-ljus, Bua vattenverk
Foto: LEVA
desinfektionsmetod
mot
bland annat parasiter som Cryptosporidium och Giardia. Slutligen justeras pH-värdet och
vattnet slutdesinficeras genom den tredje mikrobiologiska säkerhetsbarriären, klorering.
Övriga steg i reningsprocessen vid vattenverket beskrivs kort i Bilaga 2.
Ledningsnät och övriga anläggningar
Från vattenverket i Bua distribueras vattnet till abonnenterna via ca 22 mil allmänna
vattenledningar. Vattenledningsnätets utbredning visas i Bilaga 3. För att bland annat
utgöra reservvolym vid läckor och verka tryckhållande för ledningsnätet finns fyra
högreservoarer utmed ledningsnätet, en på Mariedal i Lysekil, en på Åseberget på Skaftö,
en i Brastad och en vid Tveten utanför Brodalen. Det finns också fyra tryckstegringsstationer
för att försörja de högst belägna områdena.
Egenkontroll
Egenkontroll vid produktion och distribution av dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten med tillhörande vägledning. LEVA har utformat ett
egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt Svenskt vattens rekommendationer. HACCP
är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer
och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. LEVA har även ett från miljöenheten
godkänt kontrollprogram där de provtagningar och undersökningar som VA-huvudmannen
ska genomföra beskrivs.
Reserv- och nödvattenförsörjning
Vattenläckor uppstår med jämna mellanrum på dricksvattennätet. Läckornas storlek och
var de uppstår får olika påverkan på nätet och för kunderna. En relativt liten läcka på en
ändledning i ett litet samhälle kan få större påverkan på distributionen än en större läcka i
exempelvis Lysekils stad. I Lysekil finns fler ledningar vilket gör att läckan kan stängas bort
och rundmatning ger oftast de flesta eller alla kunder vatten. En heltäckande nödvattenplan
saknas i nuläget men är under framtagande. Istället finns en mängd driftinstruktioner som
anger hur inblandade parter skall agera vid de nödsituationer som bedöms kunna uppstå.
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Vid mindre läckor kan drabbade kunder oftast
försörjas provisoriskt via tappställen på brandposter
i närheten. Då större ledningar, såsom exempelvis
ledningarna till Skaftö eller Brastad, går sönder får
ärendet högsta prioritet. Vattnet i högreservoarerna
på Skaftö och i Brastad räcker för att försörja
invånarna under en begränsad tid. Hur länge vattnet
i reservoarerna räcker varierar med årstid och
tidpunkt på dygnet. Oftast hinner en läcka åtgärdas
innan högreservoaren blir tom och därför blir sällan
någon, eller endast några få kunder närmast
avstängningsstället, utan vatten. Då endast ett
mindre område blir utan vattenförsörjning kan
tappställen ordnas vid brandposter där drabbade
kunder tillfälligt kan hämta vatten. Om ett större
område drabbas, eller om läckan tar lång tid att laga,
placeras nödvattentankar ut varifrån drabbade
kunder förses med vatten under tiden. Det finns
driftinstruktioner som visar var tankar skall placeras
vid olika situationer. Det finns också ett väl
fungerande samarbete med närliggande kommuner
som innebär att man vid nödsituationer kan låna
materiel som tankbilar, nödvattentankar mm av
varandra.
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3.1.2 Allmänna VA-anläggningar – avlopp
Avloppsreningsverk
I Lysekils kommun finns tre allmänna avloppsreningsverk, Långeviksverket i Lysekil,
Loddeboverket i Brastad och Stockeviksverket på Skaftö. Totalt renar dessa verk ca 8600 m3
avloppsvatten per dygn.
Långeviksverket är det största av de tre reningsverken och där renas, förutom spillvatten
från de anslutna fastigheterna, även avlopp som slamsugningsbilar transporterar dit efter
tömning av enskilda avloppsanläggningar. På Långeviksverket finns också en rötkammare
dit förtjockat slam transporteras med slamsugningsbil från de två mindre reningsverken.
Gasen som produceras vid rötningsprocessen används för uppvärmning av rötkammaren
och även av det bergrum som rymmer större delen av reningsverket. Efter rötning avvattnas
slammet i en centrifug för att sedan tas omhand av det kommunala avfallshanteringsbolaget RAMBO AB. Det avvattnade slammet används i huvudsak till täckning av deponier.
En mer utförlig beskrivning av reningsprocessen vid respektive reningsverk finns i Bilaga 4.
LEVA har ett, av Länsstyrelsen godkänt, kontrollprogram för reningsverket i Loddebo där de
provtagningar och undersökningar som LEVA ska genomföra beskrivs. Då förändringar av
processerna skett vid reningsverken i Långevik och Stockevik pågår under 2014 arbete med
framtagande av kontrollprogram för dessa verk.

Foto: Glenn ”Glicko” Andersson

Långeviksverket, Lysekil
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Ledningsnät
Till de tre verken finns omkring 100 pumpstationer och ca 15 mil ledningar anslutna.
Ledningsnätet för spillvatten visas i Bilaga 5. Till reningsverket i Långevik leds
avloppsvattnet dessutom i ett 2 km långt tunnelsystem. Som i många andra kommuner finns
i Lysekil problem med att det till pumpstationer och reningsverk förutom spillvatten också
leds en stor mängd dagvatten. En orsak till det är att en betydande del av ledningsnätet
utgörs av så kallat kombinerat ledningsnät där spill-, dag- och dränvatten avleds i en
gemensam ledning. Det var så ledningsnäten byggdes fram till 1960-talet och många av
dessa ledningar finns kvar än idag. En annan orsak är att det också i ledningar avsedda
endast för spillvatten avleds dag-, dränerings- och läckvatten, så kallat tillskottsvatten.
För separat hantering av dagvatten finns knappt 8 mil dagvattenledningar utöver diken,
bäckar, fördröjningsdammar etc.
Dagvatten
Förutom de 8 mil dokumenterade dagvattenledningarna finns en mängd äldre dagvattenledningar som inte finns kartlagda. Ofta handlar det om ledningar i gamla områden där de
ursprungliga avloppsledningarna ersattes av nya på 1960- och 1970-talen. De uttjänta
avloppsledningarna kunde emellertid i många fall användas som dagvattenledningar.
Arbetet gjordes i en tid då fokus på dokumentation inte var detsamma som idag, vilket lett
till att kännedom om dessa ledningar i många fall saknas.
En annan frågeställning som aktualiseras
med jämna mellanrum är frågan om
ansvar för diken. Många diken ska skötas
av dikningsföretag bestående av
fastigheter betjänta av dikets avrinning.
En del dikesföretag, framför allt äldre
sådana, har med tiden blivit inaktiva och
skötsel har uteblivit. Många fastigheter
nyttjar idag diken för vilka man ej bildat
något dikningsföretag och i brist på
ansvarsfördelning, eller kunskap, kan
skötseln
utebli.
I
Lysekil
har
översvämningar inträffat vid några
tillfällen delvis på grund av ej utförd
skötsel av diken.
En förekommande problematik är då mark som historiskt brukats som skogs- eller
jordbruksmark med tiden exploaterats. Exploateringar förändrar vanligtvis områdets
avrinning både sett till flöde och ibland till innehåll vilket kan medföra att nya krav ställs på
befintliga eller nya avrinningsvägar. Stora delar av Lysekil omges av Natura 2000-områden
vilket dessutom kan ställa särskilda krav på hantering av dagvattnet. I takt med att
kommunens verksamhetsområde för VA utvidgats har VA-huvudmannen i vissa fall anlagt
dagvattenutlopp till befintliga diken skötta av dikningsföretag. Har inte ny förrättning gjorts
i samband med detta uppstår med tiden frågor kring ansvarsfördelning gällande
dikesskötseln.
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3.1.3 Verksamhetsområden
LEVA är VA-huvudman i Lysekils kommun men det är enligt Vattentjänstlagen kommunfullmäktige som beslutar om det verksamhetsområde inom vilket LEVA ska verka.
Inrättandet av ett verksamhetsområde styrs av § 6:
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse skall, kommunen:
1.
2.

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

§ 6 kan brytas ner till två kriterier och om dessa uppfylls är kommunen skyldig att besluta
om verksamhetsområde. För det första skall det ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt finnas
ett behov av vattenförsörjning eller avlopp. För det andra skall behovet behöva lösas i ett
större sammanhang vilket, enligt rättspraxis, innebär samlad bebyggelse enligt äldre PBL. I
nya PBL har begreppet sammanhållen bebyggelse införts i stället för samlad bebyggelse. I
områden med sammanhållen bebyggelse kan det vara svårt att lösa avloppsfrågan med
enskilda avloppsanläggningar eftersom avstånden mellan fastigheterna är små. Där finns
även en ökad risk för förorening av dricksvattenbrunnar. Befintliga områden definierade
som sammanhållen bebyggelse, men idag ligger utanför kommunens verksamhetsområde,
åskådliggörs tillsammans med aktuella verksamhetsområden och detaljplaner i Bilaga 6.
Uppfylls ovanstående ger därmed Vattentjänstlagen inte kommunen någon möjlighet att
välja om det skall inrättas verksamhetsområde utan det blir kommunens skyldighet att ta
ett sådant beslut. Behovsbedömning av allmänna vattentjänster initieras av den som utövar
tillsyn av enskilda avlopp och enskilda dricksvattentäkter, det vill säga kommunens
miljöenhet. På miljöenheten finns också nödvändig kunskap om recipienters status och
känslighet. Om miljöenhetens inventering visar på problem med bristfälliga enskilda
anläggningar eller VA-situationen i största allmänhet, bör frågan lösas gemensamt med
planenheten och VA-huvudmannen.
Beroende på vilka vattentjänster ett område har behov av benämns verksamhetsområden
olika. I dagsläget finns fyra olika typer av verksamhetsområden:
-

vatten (V)
vatten och spillvatten (V+S)
vatten, spill- och dagvatten (V+S+D)
vatten och avlopp (V+A)

Verksamhetsområdena kan, utefter vilket avloppsreningsverk fastigheterna är anslutna till,
delas in i tre geografiska huvudområden.
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Långeviksverkets verksamhetsområde omfattar Lysekils tätort och områdena norr om
tätorten till och med Lyse industriområde, samt Skalhamn, Kolleröd och Norra Grundsund.
Cirka 8000 personer, samt därutöver ett par industrier, är anslutna till avloppsreningsverket
i Långevik. Större delen av detta verksamhetsområde utgörs av typen V+A. Här finns också
ett område för V+S samt ett par små områden för V+S+D.
Loddeboverkets verksamhetsområde har ca 2500 personer anslutna. Avloppsreningsverket
betjänar samhällena Brastad, Brodalen, Rixö och Holländaröd samt området kring en hotelloch konferensanläggning i kommunens nordligaste del. Även här utgörs större delen av
typen V+A. Här finns också ett litet område för V samt ett litet område för V+S+D.
Stockevikverkets verksamhetsområde omfattar samhällena Fiskebäckskil, Stockevik,
Grundsund och Rågårdsvik, samt Gåsö. Detta innebär runt 1200 personer vintertid och 4000
personer sommartid. Här finns alla typer av verksamhetsområden. Större delen utgörs av
V+A, ett par områden är V+S+D. Dessutom finns ett par mindre områden för V respektive
V+S.

3.1.4 Underhåll och förnyelse
LEVA jobbar med en långsiktig strategi för underhåll på, och förnyelse av, den allmänna VAanläggningen. Exempelvis pågår kontinuerligt underhåll av pumpstationer, vatten- och
reningsverk samt av ledningsnät med tillhörande anordningar. Man har spol-,
ventilmotionerings- och saneringsplaner vilka alla är levande dokument som revideras
allteftersom ny information och kunskap om befintliga anläggningar inhämtas. Projekt för
sanering av ledningsnätet planeras utefter en femårsplan. I allmänhet görs två saneringsprojekt under våren och två under hösten. Med en genomsnittslängd av knappt 300 m per
projekt innebär det att ca 1100 m ledningsgrav saneras varje år. Det betyder att
förnyelsetakten, det vill säga den tid det skulle ta att sanera hela ledningsnätet med
nuvarande saneringstakt, är knappt 200 år.
För att få så bra förutsättningar som möjligt att göra rätt prioriteringar vid projektplanering
har utrustning köpts in för att i egen regi kunna utföra rörfilmning. Målet är att hela
ledningsnätet ska vara filmat år 2020. Genom analys av filmerna kan ledningarna
statusklassificeras och klassificeringen utgör sedan en av bedömningsgrunderna när nya
saneringsprojekt ska prioriteras. Andra bedömningsgrunder är driftstörningsrapporter
såsom avloppsstopp, läckor och klagomål på smak och lukt på vattnet, samt problem med
tillskottsvatten. Tidigare har fokus vid planering av saneringsprojekt varit att byta ut
kombinerade avloppsledningar till separata ledningar för spill- och dagvatten. Projekten har
därför prioriterats utefter var tillskottsvattnet ställt till problem, tillsammans med hänsyn
till läck- och stoppfrekvens.
Det befintliga vattenledningsnätet är uppbyggt med fokus på leveranssäkerhet vilket
givetvis är en grundförutsättning. Det har dock med tiden också inneburit vissa problem.
Exempelvis finns det i några områden så mycket rundmatningar att vatten kan ledas till vissa
gator via upp till sex olika vägar. Nätet är därför bitvis väldigt svårt att överblicka och man
har dessutom märkt att vattenomsättningen blir dålig vid vissa rundmatningar vilket gör att
vattenkvaliteten försämras där. Detta beror också delvis på att många ledningar är
överdimensionerade.
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För att få ett vattenledningsnät som är lättare att överblicka samt för att förbättra
vattenkvaliteten har ett projekt startats med syfte att anpassa dimensioner och minska
antalet rundmatningar. Projektet är tänkt att resultera i en ”generalplan” för vatten där ett
par huvudstråk pekas ut varifrån mindre distributionsnät ansluts. Grovt skulle man kunna
säga att vattennätet idag i princip är utformat som ett cirkulationssystem men på sikt ska
jobbas om till en kombination av cirkulations- och förgreningssystem. Planen ska sedan
användas vid projektering av både sanerings- och nyanslutningsprojekt.

3.1.5 Utbyggnad och exploatering
Nyanslutningar till det allmänna VA-nätet sker i huvudsak vid exploateringsområden. Vid
nyanslutningsärenden har det i regel funnits kapacitet att ansluta nya områden till vattenoch spillvattennäten. Det som ibland ändå begränsat kapaciteten i spillvattenledningarna
är problem med tillskottsvatten. Dagvattenhanteringen blir däremot ofta problematisk vid
exploateringar. Orsaken är ofta att dagens exploateringar mestadels sker uppströms
befintlig bebyggelse vilket innebär att avrinningen från exploateringsområdena sker genom
redan bebyggda områden. Ofta är dagvattenanläggningarna i befintliga områden redan
maximalt utnyttjade varför krav på fördröjning av dagvatten brukar ställas vid
exploateringsärenden.

3.1.6 VA-taxa
VA-ekonomin bygger på självkostnadsprincipen, vilket betyder att VA-verksamheten ska
vara självfinansierad. Finansieringen sker genom avgiftsuttag via VA-taxa från alla som ingår
i VA-kollektivet, det vill säga alla som ansluts till och brukar den allmänna VA-anläggningen.
VA-taxans konstruktion fastställs av kommunfullmäktige, medan avgiftsnivån fastställs av
LEVA:s styrelse. Avgifterna för VA-anläggningen tas ut dels som en anläggningsavgift
(engångsavgift) och dels som en brukningsavgift (periodisk avgift). Enligt Lagen om
allmänna vattentjänster föreligger skyldighet för fastighetsägare/arrendator att betala
anläggningsavgift för den allmänna VA-anläggningen om fastigheten finns inom VAanläggningens verksamhetsområde och förbindelsepunkt har upprättats och anvisats.
Fastigheten behöver inte vara bebyggd för att avgiftsskyldighet ska föreligga, det räcker att
fastigheten enligt detaljplan är avsedd att bebyggas. Anläggningsavgiften är obligatorisk och
syftar till att täcka kostnaden för att anlägga ledningar fram till en fastighet och upprätta en
förbindelsepunkt i nära anslutning, vanligtvis 0,5 m från fastighetsgräns, till fastigheten.
Brukningsavgiften syftar till att täcka drift- och underhållskostnaden för den allmänna VAanläggningen. Brukningsavgiften debiteras löpande från och med att fastigheten kopplats
till den allmänna VA-anläggningen.
Sett till hela landet har Lysekil, precis som övriga kommuner i norra Bohuslän, en relativt
hög VA-taxa. Anledningen är i första hand kommunens topografi med ett kuperat landskap
med mycket berg i dagen vilket fördyrar ledningsdragningen. Nivån på dagens VA-taxa
(2014) täcker generellt utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen inom ett
bebyggelseområde, men inte kostnader för överföringsledningarna till området i fråga.
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3.2 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING
3.2.1 Allmänt
Vatten- och avloppsförsörjningen utanför VA-verksamhetsområdena sker via lokala, enskilda lösningar. I kommunen finns
uppskattningsvis ca 4 000 enskilda avlopp och ungefär lika många
dricksvattentäkter varav de flesta försörjer en fastighet. Det finns
även ett mindre antal gemensamma anläggningar, avsedda för
10-50 personekvivalenter. Ansvaret för dessa anläggningar ligger
på fastighetsägarna, både vad gäller drift och funktion, och att
avloppsutsläpp inte orsakar skada på miljö eller på människors
hälsa. Exempelvis händer det att utsläpp från enskilda avlopp
förorenar andras vattentäkter.

3.2.2 Enskilda avloppsanläggningar
Det är stor variation i standard på de enskilda avloppsanläggningarna, allt från enkla
stenkistor och utsläpp direkt från slamavskiljare till nya moderna anläggningar som t.ex.
minireningsverk. Minst 50 % bedöms inte uppfylla grundläggande krav på godtagbar rening.
Inom detaljplanelagda fritidshusområden har WC endast tillåtits med slutna tankar.
Undermåliga avloppsanläggningar med dålig rening bidrar till utsläpp av övergödande
ämnen och utgör även en risk för förorening av dricksvattenbrunnar m.m.
I kommunen pågår tillsyn och inventering av enskilda avlopp. Arbetet påbörjades 2005 och
kommer att fortsätta ett antal år framöver. Dåliga avlopp med otillräcklig rening ska
åtgärdas inom en viss tidsperiod, antingen med någon typ av enskild eller gemensam
lösning eller med anslutning till kommunalt avlopp.

3.2.3 Enskilda dricksvattenanläggningar
De flesta fastigheter med enskilt avlopp har även egen dricksvattenförsörjning via grävda
eller borrade brunnar. Det förekommer även i enstaka fall att man hämtar sitt vatten från
små ytvattentäkter såsom gamla källor. I kommunen finns också ett antal gemensamhetsanläggningar för dricksvatten, företrädesvis i fritidshusområden. Det saknas en samlad
kartläggning och kunskap om dricksvattnets kvalitet och kvantitet i kommunen. Det
förekommer att brunnar sinar under torra perioder men tillgången på dricksvatten får
generellt anses som tillfredsställande. Däremot är det inte ovanligt med kvalitativa
problem, både kemiska och mikrobiologiska. I borrade brunnar är det vanligt med förhöjda
halter av radon men även höga fluoridhalter och saltvatteninträngning förekommer.
Problem med järn och mangan är också allmänt förekommande. I grävda brunnar är det
oftast problem med mikrobiologisk kvalitet vilket vanligen beror på otäta brunnar och
inläckage av ytvatten.
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Det fortsatta arbetet:
 Säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet inklusive
reservvattenförsörjning.
 Minska tillskottsvatten i spillvattennätet.
 Fortsätta arbetet med filmning av spill- och avloppsledningsnätet för att
därigenom förbättra de bedömningsgrunder som ligger till grund för
saneringsplan etc.
 Allmänt underhåll av VA-nätet.
 Fortsätta kartläggningen av enskilda avlopp genom tillsyn samt ställa krav
på dessas standard.

4

FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 NATURGIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING
De naturgivna förutsättningarna i kommunen har en synnerligen kraftig påverkan på den
allmänna vattenförsörjningen. Enligt den statliga utredningen ”Vattenförsörjningsfrågor i
Bohuslän” från 1966, finns inga yt- eller grundvattenförekomster i Lysekils kommun med
förutsättningar för allmän dricksvattenförsörjning. Utredningen pekar ut Kärnsjön i
Munkedals kommun som den närmsta vattenförekomsten med tillräcklig kapacitet för
detta ändamål. 1974 tog Lysekils kommun Kärnsjön i drift som kommuns råvattentäkt. Då
även kommunens reservvattentäkt till stor del försörjs med vatten från Kärnsjön, samtidigt
som sjön är den enda potentiella vattentäkten i närområdet, har Kärnsjöns vattenkvalitet
en avgörande betydelse för kommunens vattenförsörjning. För att ha rätt förutsättningar
att, även i framtiden, säkerställa en god vattenkvalitet i Kärnsjön har Lysekils kommun, och
sedermera LEVA, under många år arbetat intensivt med att fastställa ett adekvat
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Kärnsjön. Länsstyrelsen i Västra
Götaland beslutade 2012-11-07, med stöd av 7 kap. 21 och 25 §§ Miljöbalken, att nytt
vattenskyddsområde med tillhörande skydds- och ordningsföreskrifter för Kärnsjön ska
gälla från och med 2014-01-01.
Den allmänna avloppsförsörjningen påverkas mindre av de naturgivna förutsättningarna än
den allmänna vattenförsörjningen. De delar som påverkas mest är ledningsnätet då det
kuperade landskapet gör att spillavloppsvattnet i stor utsträckning behöver pumpas från
källan till reningsverken. Dessutom blir ledningsdragningen besvärlig och dyr då det i det
bohuslänska landskapet förekommer mycket berg i dagen och i övrigt överlagras berg i
allmänhet endast av ett tunt jordtäcke. Lysekil är också en långsträckt kommun med, i
många fall, långa avstånd mellan samhällena
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4.2 NATURGIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING
I vårt område råder i normalfallet inte någon större brist på dricksvatten men med förändrat
klimat och nederbördsmönster finns risker att detta kan ändras i framtiden. Ny bebyggelse
med lokal vattenförsörjning men även standardhöjning i befintliga områden medför ökade
uttag och kan påverka både tillgång och kvalitet på dricksvattnet. Saltvatteninträngning är
ett sådant exempel. Det är vanligt att grävda brunnar inte längre täcker behoven och att
man kompletterar med borrade brunnar. Ändrade boendeförhållanden med ökat
permanentboende i befintliga fritidshusområden, så kallad omvandling, skulle på sikt kunna
skapa problem med VA-försörjningen. Krav på att dåliga befintliga avlopp åtgärdas kommer
att öka och även kraven på bättre reningsgrad när nya anläggningar byggs. Markförhållanden och recipientens status påverkar hur VA-försörjningen kan lösas.

Foto: Glenn ”Glicko” Andersson

Gammal bebyggelse i Fiskebäckskil

4.3 MILJÖKRAV
I Lysekils kommun finns i dagsläget ett antal vattenområden som är klassade som
vattenförekomster. Det är Bärfendalsälven och Färlev älv samt det kustnära havet (indelat
i flera områden). Alla dessa är klassade till måttlig ekologisk status, det vill säga ingen
uppnår god ekologisk status och utöver det uppnår inte Brofjorden god kemisk status med
avseende på tenn och kadmium. Det krävs ett flertal åtgärder för att höja statusen, främst
med avseende på minskade utsläpp av övergödande ämnen. Här bidrar bland annat
enskilda avlopp till dessa utsläpp. Vid nyetablering av enskilda avlopp i samband med
nybyggnationer m.m. ställs högre krav på anläggningarnas reningsförmåga. Ytterligare
högre krav kan vara aktuellt när avloppsutsläpp riskerar påverka ett Natura 2000-område
negativt. Detta gäller Gullmarsfjorden och Åbyfjorden. Delar av dessa klassas av
Länsstyrelsen som mycket känsliga för övergödning.
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Det fortsatta arbetet:
 Den allmänna VA-verksamhetens påverkan på vattenförekomsterna
kontrolleras genom miljötillstånd för respektive reningsverk.
 Ställa krav på enskilda avloppsanläggningar för att minska påverkan på bl.a.
ytvatten för att bidra till att vattenförekomster ska kunna nå god status.
 Utanför verksamhetsområdet medverka till bildande av gemensamhetsanläggningar för att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet samt för
att minska miljöpåverkan från avlopp i dessa områden.

5

FRAMTIDA UTVECKLING

5.1 BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLING
Visionen i ÖP 06 är att innevånarantalet i kommunen ska vara 15 500 år 2015. Statistiken
visar att detta mål inte kommer att uppnås. Istället för att öka har antalet invånare i
kommunen som helhet minskat med ca 400 personer sett över en tioårsperiod. År 2013 var
antalet invånare 14 369. Lysekils tätort har minskat med 90 personer sedan 2003 och Skaftö
har minskat med 130 personer.
Trots det minskade helårsboendet pågår en relativt omfattande utbyggnad både i Lysekils
tätort och på Skaftö. Intentionen är att öka antalet bostäder för helårsboende men
utvecklingen har hittills ändå varit att detta till stor del ökar antalet delårsboende. På Skaftö
har exempelvis, sedan 2006, antagits detaljplaner för ca 70 småhus och ca 90 lägenheter.
Övriga kommundelar har en mycket låg exploateringsgrad.
Antalet småhus taxerade som fritidsbostad har stadigt ökat, från att år 2000 har varit ca
2900 till att år 2013 vara drygt 3300.
Framtida omvandlingsområden/samlad bebyggelse
Ett möjligt framtida scenario är omvandling av befintliga fritidshusområden till mer
åretruntboende. I sådana områden, men även i andra områden med samlad bebyggelse
utanför verksamhetsområden för allmänt VA, finns större risker för påverkan på
dricksvattenkvaliteten än i glesbygd och det kan även vara svårare att lösa avloppsförsörjningen på ett bra sätt. I sådana områden ökar risken för att en avloppsanläggning
påverkar närliggande dricksvattenbrunnar, särskilt om dessa ligger nedströms avloppen. En
utveckling mot mer åretruntboende kommer därför att kräva nya VA-lösningar. För att klara
miljö- och hälsoskyddskraven kan det bli nödvändigt med kommunala anläggningar eller
lokala gemensamhetsanläggningar. Om problem för människors hälsa och/eller miljön
uppkommer eller förvärras i ett område kan det, enligt § 6 i Vattentjänstlagen, leda till att
krav ställs på kommunen att ordna vatten- och/eller avloppsförsörjningen i det aktuella
området.
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5.2 UTVECKLING AV DEN ALLMÄNNA VA-VERKSAMHETEN
Med tanke på de ökade miljökrav som ställs på kommunerna med anledning av EU:s
ramdirektiv för vatten kommer också hårdare krav att ställas på den allmänna VAverksamheten. Exempelvis kan reningsverkens utsläpp på framför allt kväve och fosfor
antas bli hårdare reglerat om recipienten inte uppnår god ekologisk status. Också kraven på
rening av dagvatten kan komma att skärpas för områden med dagvattenavrinning till
recipienter vars status behöver förbättras. Dessutom inventeras enskilda VA-anläggningar
och hårdare krav kan komma att ställas även på dessa för att kommunerna ska kunna leva
upp till miljökvalitetsnormerna för vatten. Områden där enskilda VA-lösningar vid
inventering visar sig bristfälliga kan komma att bli aktuella för beslut om kommunalt VAverksamhetsområde om kriterierna i 6 § Vattentjänstlagen uppfylls.
För att få en uppfattning om antalet befintliga fastigheter som i framtiden skulle kunna
anslutas till allmänt VA har en uppskattning gjorts via fastighetsregistret av fastigheter inom
kommunen som kan tänkas ha behov av någon form av VA-försörjning. Dessa har
därigenom uppskattats till omkring 8600 st. Vid årsskiftet 2013/2014 var drygt 5000 av dem
anslutna till det allmänna vattennätet och drygt 4700 var anslutna till det allmänna
avloppsnätet. Denna uppskattning stämmer väl överens med antalet enskilda VAanläggningar som redovisas under rubriken “Enskild VA-försörjning”. Där anges både
enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar till runt 4000 st.
Huvuddelen av nya anslutningar sker dock av nybildade fastigheter vid anslutning av
exploateringsområden.

5.3 KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN PÅ VA-VERKSAMHETEN
SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört en analys och
sammanställning av länets nuvarande och framtida klimat fram till år 2100. I rapporten
framgår att årsmedeltemperaturen i slutet av seklet antas ligga 4-6 °C högre än idag.
Årsmedelnederbörden beräknas öka med 10-30 % där den största ökningen väntas ske
längs kusten under vinterhalvåret. Även intensiteten på de kraftigaste regnen väntas öka.
Vattenföringens årsvariation förändras mot högre flöden under höst-vinterperioden.
Vårfloden förväntas dock minska i takt med den minskade snötillgången. Ett annat resultat
av utredningen som kan få stor inverkan på VA-verksamheten är att medelvattenytans nivå
längs Västra Götalands kust beräknas öka med 65-80 cm.

Foto: LEVA

Högvatten vid Havsbadet, Lysekil
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Dessa förändringar kan alla påverka VA-verksamheten i Lysekils kommun. Den ökade
nederbörden, både till volym och intensitet, kommer att ställa högre krav på
avloppssystemen. Andelen tillskottsvatten i spillvattenledningarna riskerar att öka vilket i
sin tur ökar risken för källaröversvämningar och bräddningar. Tätast möjliga ledningssystem
och en väl fungerande dagvattenhantering blir därför än viktigare mål att sträva efter. Också
den ökade nivån på havsvattenytan kan öka mängden tillskottsvatten.
Förändringarna kan tänkas påverka dricksvattenförsörjningen både positivt och negativt.
Positivt är att vattentillgången vid ökad nederbörd blir än bättre. Dock riskerar den ökade
tillrinningen till Kärnsjön att påverka kvaliteten på ytvattnet negativt. Exempelvis leder ökad
nederbörd till högre grundvattennivåer och högre upp i markprofilen utgörs markmaterialet
till större del av humusämnen. Humuspartiklarna transporteras med grundvattnet ut till
ytvattendragen vilket gör att humushalten ökar i sjöarna. Konsekvensen blir att vattnet blir
grumligare och risken att vattnet kan innehålla parasiter och bakterier ökar. Detta gör att
kraven på beredningen av dricksvattnet i Bua vattenverk hela tiden ökar.

5.4 FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING OCH KOMMANDE KRAV
Krav enligt vattenförvaltning kommer troligen att stramas åt vilket innebär ökade krav på
att kommunen som tillsynsmyndighet måste tillse att åtgärder vidtas. Detta drabbar i
förlängningen fastighetsägare som får inrätta nya avloppsanläggningar. Det kan även bli
aktuellt med ändrade bestämmelser kring enskilda avlopp i Miljöbalken vilket kan komma
att medföra ökade krav både på myndighet och fastighetsägare. Krav på att ta fram VAplaner och vattenförsörjningsplaner m.m. kommer troligen också att förtydligas.

Det fortsatta arbetet:
 Utbyggnad av allmän VA-försörjning till områden som enligt
Vattentjänstlagen uppfyller kriterierna för beslut om verksamhetsområde.
 Vid all planering, såväl nybyggnad som underhåll, av den allmänna VAanläggningen ska hänsyn tas till framtida klimatförhållanden enligt
myndigheters och Svenskt Vattens rekommendationer.
 Behovet av fungerande enskild VA-försörjning och den enskildes ansvar för
minskad miljöpåverkan ska tydliggöras för kommuninvånarna.
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6

BEHOV AV SATSNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

6.1 ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING
När LEVA tog över VA-huvudmannaskapet 2008 var förnyelsetakten för ledningsnätet cirka
400 år. Efter att ha ökat från i genomsnitt två till fyra saneringsprojekt per år är
förnyelsetakten nu cirka 200 år. Enligt Svenskt Vatten beräknas ledningar som anläggs idag
hålla i 80-100 år vilket innebär att även nuvarande saneringstakt är för låg för att vara
långsiktigt hållbar. Det innebär att ytterligare reinvesteringskapital kommer att behövas
framöver.

6.1.1 Vatten
Ett besiktningsprogram har påbörjats för genomgång av status på vattenanläggningar som
vattenverk, tryckstegringsstationer, reservoarer etc. När programmet genomförts kommer
en plan att upprättas för underhållsåtgärder utefter anläggningarnas status. Då
vattenverket, liksom många andra vattenanläggningar, togs i drift på 1970-talet kommer
rimligtvis ett flertal större insatser behövas de kommande åren för att hålla anläggningarna
i drift. Även den 3,5 mil långa råvattenledningen kommer att kräva insatser inom en inte allt
för avlägsen framtid.

6.1.2 Avlopp
Ett besiktningsprogram har påbörjats för genomgång av status på avloppsanläggningar som
reningsverk, pumpstationer etc. När programmet genomförts kommer en plan att
upprättas för underhållsåtgärder utefter anläggningarnas status. De tre avloppsreningsverken togs alla i drift på 1970-talet och kommer rimligtvis kräva ett flertal större insatser
framöver.

6.1.3 Verksamhetsområden
Målet är att dagens verksamhetsområden för vatten respektive för vatten och avlopp ska
utgå och att det endast ska finnas två typer av verksamhetsområden, ett för vatten och
spillvatten och ett för vatten, spill- och dagvatten. Nuvarande verksamhetsområde för
vatten och avlopp är i princip tänkt att döpas om till vatten, spill- och dagvatten. Detta
eftersom begreppet avlopp i juridisk mening är ett samlingsbegrepp för spillvatten och
dagvatten. Verksamhetsområde för endast vatten fasas ut eftersom det allmänt ses som att
i det fall ett område har behov av att anslutas till det allmänna vattennätet finns även
miljömässiga och sanitära behov av att den allmänna VA-anläggningen tar emot spillvatten
från området.

6.1.4 VA-taxa
VA-taxan skall i grunden vara utformad i enlighet med Svenskt Vattens basförslag.
Grundtanken är att VA-verksamheten skall vara självfinansierad. Anläggningsavgifter och
brukningsavgifter skall följaktligen anpassas årligen för att harmoniera med verksamhetens
kostnader.
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6.2 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING
Ökad risk för VA-problem, bl.a. i fritidshusområden och som en konsekvens av
klimatförändringar gör att kommunen behöver planera för framtida utveckling av allmänna
VA-nätet. Av miljö- och hälsoskyddsskäl kan även kommunen bli förelagd att lösa vattenoch/eller avloppssituationen i områden där det uppkommer problem med dricksvatten- och
avloppsförsörjningen som t.ex. försämrad dricksvattenkvalitet. I vissa områden kan det
finnas behov av samlade lösningar i form av gemensamhetsanläggningar. Störst risk
föreligger troligtvis med dricksvattenkvaliteten.

Det fortsatta arbetet:
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Fortsatt utveckling av den allmänna VA-försörjningen och därmed förenlig
utveckling av VA-taxan.



Åtgärdsplan ska upprättas för allmänna dricksvattenanläggningar.



Åtgärdsplan ska upprättas för allmänna avloppsanläggningar.



Erforderlig ändring av verksamhetsområdets utbredning beslutas i
kommunfullmäktige utefter Vattentjänstlagen.



VA-taxan ska revideras på årlig basis för att harmoniera med
verksamhetens kostnader.



Fortsatt inventering av enskilda VA-anläggningar.

FORTSATT ARBETE
VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VA-planeringen men kan också fungera som
ett underlag till Översiktsplanen. Nästa steg i arbetet med att ta fram en VA-plan för Lysekils
kommun blir att ta fram en VA-policy. I policyn, som bör antas av kommunfullmäktige, ska
strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor samt prioriteringsgrunder
fastställas. Behov av fortsatt arbete och vilka strategiska frågor som identifierats under
framtagandet av denna VA-översikt har sammanställts i en faktaruta i slutet av respektive
kapitel.
För att möta dessa behov behöver kommunen göra diverse strategiska vägval.
Konsekvenserna som dessa vägval medför för kommunens ekonomi och utveckling behöver
utredas och tydligt framgå i underlaget till VA-policyn.
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ORDLISTA

Allmän VA-anläggning

En VA-anläggning där VA-huvudmannen tillhandahåller vattentjänster enligt Vattentjänstlagen. VA-anläggningen består t.ex. av
vattenverk, reningsverk och ledningar före fastighetens
förbindelsepunkt.

Anläggningsavgift

Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten
respektive dagvatten. Avgiften beräknas på byggnader, fastighetens
storlek och typ av vattentjänst.

Avloppsvatten

Spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avrinningsområde

Det område, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag.
Det vil säga all nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner
ut i havet via enbart ett vattendrag.

Brukningsavgift

Årliga avgifter som baseras på fast avgift för 1-2 bostadshus och fast
samt rörlig avgift för annan typ av fastighet. Den rörliga avgiften
baseras på vattenförbrukningen.

Dagvatten

Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn
eller snösmältning och som inte tränger ner i marken.

Dricksvatten

Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som
livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Dräneringsvatten

Vatten som avleds i mark via rörledning, dike eller dräneringsskikt.

Enskild VA-anläggning

En privat anläggning för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Ex.
borrad brunn, trekammarbrunn, fördröjningsmagasin.

Förbindelsepunkt

Den punkt där inkoppling av en fastighets VA-installation till den
allmänna VA-anläggningen sker.

Gemensamhetsanläggning En VA-anläggning som är gemensam för två eller fler fastigheter.
Gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning.
Miljökvalitetsnorm (MKN) Bestämmelse om kraven på kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön
i övrigt. MKN för vatten anger den kvalitet en vattenförekomst ska
ha vid en viss tidpunkt. MKN är styrande för myndigheter och
kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser vid ex.
tillståndsprövning enligt Miljöbalken eller vid planläggning enligt
plan- och bygglagen.
Personekvivalent

Föroreningsbelastning som används vid dimensionering. Motsvarar
den mängd som en person schablonmässigt förbrukar eller avger.

Spillvatten

Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat
hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industrier.
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Svenskt Vatten

Branschorganisation som företräder kommunala vattentjänstföretag i Sverige.

VA-huvudman

Den som äger och driver allmän VA-anläggning, d.v.s. LEVA i Lysekils
kommun.

VA-kollektiv

Alla abonnenter som ingår i VA-verksamhetsområdet eller har
anslutits genom avtal.

VA-verksamheten

Ansvarar för och bekostar drift och underhåll av den allmänna
anläggningen.

Vattenförekomst

En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten, som kan vara
t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i
övergångszonen eller ett kustvattenområde.

Vattentjänster

Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning samt bortledande av spillvatten och dagvatten.

Verksamhetsområde (VO)

Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Översiktsplan (ÖP)

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan
som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge
vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den
fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att
tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också
innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska
dokument för den framtida utvecklingen.
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Bilagor
Till VA-översikt 2014 i Lysekils Kommun

Bilaga 1

Vattenskyddsområde

Bilaga 2

Bua Vattenverk

Bilaga 3

Ledningsnät - Vatten

Bilaga 4

Avloppsreningsverk

Bilaga 5

Ledningsnät – Spillvatten

Bilaga 6

Verksamhetsområde

Lysekils Kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB
2014-06-17

Vattenskyddsområde

Bilaga: 1

N

Kärnsjön

0

5

10 km

Svackus myr

Teckenförklaring
Gräns för skyddsområde
Kommungräns
Råvattenledning
Vattenverk

Bilaga: 2

BUA VATTENVERK
Det första reningssteget sker vid Harskas råvattenpumpstationen vid Kärnsjön. Råvattnet passerar
där en korgbandsil där större föroreningar silas bort. Kortfattat sker reningen på Bua vattenverk
sedan i följande steg:









Mikrosil för avskiljning av större partiklar.
Dosering av CO2 för att höja vattnets alkalinitet.
pH-justering med kalk.
Fällning och flockning med aluminiumsulfat.
Flotation med efterföljande sandfilter för avskiljning av mindre partiklar.
Desinfektion genom UV-ljus.
pH-justering med kalk.
Slutdesinfektion genom klorering.

Bilaga 4

LÅNGEVIKS AVLOPPSRENINGSVERK
Långeviks reningsverk är ett konventionellt 3-stegs reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk
rening. Kortfattat sker reningen i följande steg:













Borttagning av grova föroreningar i maskinrensat fingaller.
Luftade sandfång, sandtvätt.
Försedimentering med förfällning för avskiljning av primärslam.
Nitrifikation och nedbrytning av organiskt material i biobäddar.
Denitrifiering för kväveborttagning i bassäng med svävande bärare.
Efterfällning och flockning i flockningsbassänger för framför allt fosforreduktion.
Eftersedimentering för avskiljning av bio- och kemslam.
Slam från sedimenteringen förtjockas för att sedan pumpas till rötkammaren. I rötkammaren
behandlas även förtjockat slam från kommunens två mindre reningsverk.
Den rötade gasen förbränns och värmeenergin används i huvudsak till uppvärmning av
rötkammare och bergrum.
Efter rötning avvattnas slammet i en centrifug för att sedan tas omhand av det kommunala
avfallshanteringsbolaget Rambo AB. Det avvattnade slammet används i huvudsak till täckning
av deponier.
Det renade vattnet leds ut till havet via en 800 mm utloppsledning. Utloppsledningen
mynnar i Saltö fjord på 24 m djup, ca 870 m ut från stranden.

STOCKEVIKS AVLOPPSRENINGSVERK
Stockeviks reningsverk är ett konventionellt 3-stegs reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk
rening. Kortfattat sker reningen i följande steg:
 Borttagning av grova föroreningar i maskinrensat fingaller.
 Biologisk rening för reduktion av BOD i aktivslamsteg.
 Dosering av fällningskemikalie och mellansedimentering.
 Dosering av fällningskemikalie, fällning och flockning, för framför allt fosforreduktion.
 Eftersedimentering för avskiljning av kemslam.
 Luftning av blandslam och retur till biobassänger.
 Mekanisk förtjockning av blandslam för vidare transport till Långeviks reningsverk.
 Det renade vattnet leds till havet via en 400 mm utloppsledning. Utloppsledningen mynnar i
Gåsö ränna, en del av ett Natura 2000-område, på 24 m djup, drygt 400 m ut från stranden.

LODDEBO AVLOPPSRENINGSVERK
Loddebo reningsverk är ett konventionellt 3-stegs reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk
rening. Kortfattat sker reningen i följande steg:
 Borttagning av grova föroreningar i maskinrensat fingaller.
 Förfällning och försedimentering.
 Biologisk rening för reduktion av BOD i aktivslamsteg.
 Dosering av fällningskemikalie, fällning och flockning, för framförallt fosforreduktion.
 Eftersedimentering för avskiljning av bio- och kemslam.
 Mekanisk förtjockning av blandslam för vidare transport till Långeviks reningsverk.
 Det renade vattnet leds ut till havet via en utloppsledning med okänd dimension.
Utloppsledningen mynnar i Brofjorden på 11 m djup, ca 200 m ut från stranden.

