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Bakgrund 

Bedömningen av när ett område är i behov av kommunalt VA ska vara tydlig en gräns och ge 
en prioritetsordning för eventuellt införande av VO. Bedömningsmodellen bygger på 
omvärldsanalysen och §6 i vattentjänstlagen som reglerar när kommunens ansvar att inrätta 
verksamhetsområde inträder: 

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

Bedömning av befintlig och planerad bebyggelse som kan ha 
behov av kommunalt vatten och avlopp (§6-områden) 

Steg 1: urval av potentiella §6-områden ”större sammanhang” 
En GIS1-analys har utförs i syfte att identifiera de områden som bedöms utgöra bebyggelse i ett 
större sammanhang. Urvalet utförs med minst 20 stycken angränsande bostadshus med ett 
avstånd på maximalt 50 meter mellan bostadshusen. 

En känslighetsanalys utförs även med minst 20 stycken angränsande bostadshus men med 
största avstånd på 100 meter mellan bostadshusen. Känslighetsanalysens syfte är att identifiera 
områden som har starka skäl utifrån miljö och hälsobehov att lösa VA-försörjningen trots en 
glesare bebyggelsetäthet. 

GIS-analysen resulterar i ett antal geografiska områden (kluster) och namnsätts för 
orienterbarhet inför vidare bedömning. Datan kan tas ut i form av en lista med klusterområden 
med information om antal fastigheter (bostadshus) och antalet bostadshus där det finns personer 
folkbokförda på (bedöms som permanentboende). 

Ett fåtal områden kvalar in i bedömningen utifrån miljö och hälsa där det är av så stor betydelse 
att ”större sammanhang” kan innebära ett färre antal bostadshus än vad klusteranalysen utgår 
ifrån.  Det kan handla om bostadshus i direkt närhet till badplatser, inom skyddszon till ett 
vattenskyddsområde eller som riskerar översvämmas. 

Steg II: urval av potentiella §6-områden ”Miljö” och ”hälsa” 
En bedömning av faktabaserat underlag avseende tre faktorer; ”Övergödning”, 
”Vattenskyddsområde” och ”dricksvattenförsörjning” utförs. Om någon av de tre faktorerna 

 
1 GIS – Geografisk Informations System 
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kan besvaras med ”Ja”, se tabell 1, betraktas området som ett s.k. §6-område och lyfts vidare 
till Steg III.  

Tabell 1. Faktorer som ligger till grund för urval av områden som är potentiella §6-områden 
Faktorer Potentiellt §6-område Inte §6-område 
MILJÖ - ÖVERGÖDNING  
hela eller delar av klustret ligger inom 100m till 
recipient som är klassat som övergött enligt VISS2 
eller recipientprovtagning 

Ja Nej 

   

HÄLSA - VATTENSKYDDSOMRÅDE 
hela eller delar av klustret (avloppsanläggningar) 
ligger inom vattenskyddsområde 

Ja Nej 

   

HÄLSA - DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 
Kända dricksvattenproblem förekommer inom 
klustret (analysprotokoll) eller risk för 
avloppspåverkan har rapporterats 

Ja Nej 

De områden där miljö och hälsoproblem ej kan beläggas enligt tabell 2 gallras bort och 
överförs till listan för bevakningsområden. Dessa områden tas med i prioriteringen för 
tillsynsplan för enskilda avlopp och bevakas för en eventuell framtida förändring. 

Ytterligare kluster som gallras bort är de som har mycket låg andel permanentboende (f.n. 
<15%) eller inte kan bedömas medföra någon risk för förorening av vattentäkt (t ex avsevärd 
distans till vattenintag och få bostadshus). Även kluster som redan bedöms uppfylla långsiktigt 
hållbar och fullgod VA-försörjning genom befintlig anslutning till kommunalt VA via 
gemensamhetsanläggning (eller enskilt avtal) gallras bort.  

Steg III: prioriteringsordning för utbyggnad 
Förutom fastighetsägarnas uppenbara behov av god dricksvattenförsörjning och 
avloppshantering måste även andra aspekter vägas in som indirekt hänger samman med vatten 
och avlopp, exempelvis risk för recipientpåverkan, pågående samhällsutveckling, tekniska 
utbyggnadsmöjligheter och graden av permanentboende.  

Det tredje steget i bedömningsmodellen fastställer en inbördes prioritetsordning mellan de 
områden som bedöms utgöra §6-områden enligt föregående steg. Det görs med hjälp av ett 
antal kriterier enligt tabell 3 som poängsätts för respektive område.  

 
2 VISS – Vatteninformationssystem Sverige 
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Tabell 3. Kriterier för behovsbedömning 
Faktor Kriterie Indata 

BASFAKTORER 

Totalt antal fastigheter, inklusive obebyggda Fastighetsregister/karta 

Permanentgrad, inklusive obebyggda (%) Fastighetsregister/karta. Andel 
fastigheter med folkbokförda 
på. 

   

MILJÖ 

Status enskilda avlopp; andel underkända avlopp 
(%). Klassning sker enligt Avloppsguidens modell 
(Bilaga 2) där röd statusklassning anses som 
underkänd.   

Inventering (via fält eller data), 
ECOS 

Recipient med övergödningsproblematik; Andel 
bostadshus inom 100 m till recipient inom 
klustret (%) 

Vattendragens klassning enligt 
VISS, recipientprovtagning 
samt lokal kunskap 

   

HÄLSA 

Kända dricksvattenproblem och risk för 
avloppspåverkan (antal) 

Bedömning inrapporterat 
vattenprov dricksvatten 
(analysresultat), ECOS 

Inom vattenskyddsområde:  
• Inom primär zon = 1 

• Inom sekundär zon = 0,5 

• Utanför vattenskyddsområde = 0 

Karta 

   

SAMHÄLLE 

Översiktsplan:  
• Särskilt utpekat = 1 

• Till viss del utpekat = 0,5 

• Inte utpekat = 0 

Översiktsplan, strategi för VA, 
befintliga 
verksamhetsområden för 
vatten och avlopp. 

Bygglovsaktivitet, andel bygglov per fastighet 
från och med år 2000 (%) 

Intern statistik, samråd med 
plan- och bygglovshandläggare 

   

TEKNIK 

Täckningsgrad, bygger på % enligt normaltaxa: 
• God = 1 

• Måttlig = 0,7 

• Låg = 0,3 

• Mycket låg = 0 

Förstudie, kostnadsbedömning 
Pireva 

Kapacitet i befintligt va-system: 
• Inga nyinvesteringar krävs = 1 

• Mindre nyinvesteringar krävs = 0,7 

• Större nyinvesteringar krävs = 0,3 

• Mycket stora nyinvesteringar krävs = 0 

Förstudie, kostnadsbedömning 
Pireva 
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Sammanvägning av kriterier - prioriteringspoäng 
Kriterierna poängsätts för respektive kluster. Dessa normaliseras3 sedan mot det maximala 
värdet inom varje kriterie. Poängen summeras därefter med hjälp av en formel enligt figur 1.  

Figur 1. Schematisk bild över formel för beräkning av prioritetsordning 

Resultatet uttrycks som en slutpoäng (skala 0-6), se schematisk illustration i tabell 2 och utgör 
ett diskussionsunderlag för beslut om utbyggnadsplan gällande anslutning till kommunalt VA.  

Tabell 2. Urval och prioritering för utbyggnad av VA 
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Område 3                  

…..                  

Område n                  

Utbyggnadsplan 
När samtliga klusterområden har bedömts, poängberäknats och en preliminär tågordning finns 
framtagen är det ett antal ytterligare faktorer som behöver tas hänsyn till innan en slutgiltig 
utbyggnadsplan finns framtagen. Faktorer som behöver tas hänsyn till är bl a: 

• Områden som enligt modellen hamnar längre bak i tågordningen för VA-utbyggnad kan 
vara fördelaktiga att samordna med högre prioriterade områden om de är nära rent 
geografiskt. 

• Framtagande av utbyggnadsplanen bör beakta de tekniska och ekonomiska aspekterna i 
steg III för att på bästa sätt få största möjliga effektivitet i anläggnings- och driftfasen. 

• Osäkerheter i underlaget förekommer alltid och det kan behöva värderas parallellt med 
den slutgiltiga prioriteringen. I vissa fall kan det vara lämpligt att flytta fram tiden för 
utbyggnaden om ytterligare utredning av kritiska faktorer anses nödvändiga. 

• Ny information och förändringar i allmänhet kan föranleda omprioritering, exempelvis 
på grund av förändrad permanentgrad och avloppsstatus. Sannolikt handlar det här om 
att ett område med låg prioritet kan få en högre prioritet. 

 
3 Normalisering görs genom att varje datavärde i en kategori delas med det värde som är högst i den kategorin. Maxvärdet 
blir 1. 

MILJÖ BAS-
FAKTOR 1 2 

HÄLSA SAMHÄLLE TEKNIK 

Steg I Ranking Steg III Steg II Steg II Steg III Steg III 
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• Påverkan på badvatten från enskilda avlopp från omkringliggande fastigheter. 
• Behov av ytterligare anpassning till rådande förhållanden 

Framtagande av förslag till verksamhetsområde 
Det faktiska förslaget till verksamhetsområde har områdets 50m-kluster som utgångspunkt. 
Eventuella kringliggande 100m kluster tas sedan i beaktning om de bedöms utifrån miljö/hälsa 
att behöva ingå i verksamhetsområdet.  

Samma bedömning behöver göras för enskilda fastigheter i närheten till kommande 
verksamhetsområde. En rimlighetsbedömning bör göras i det enskilda fallet och då bör följande 
tas i beaktan:  

• Bedömning av fastighetens förutsättningar för att klara dess miljö- och hälsobehov, 
exempelvis markförhållanden för anläggande av enskilt avlopp eller möjlighet för 
enskild vattentäkt med fullgott vatten 

• Bedömning av avstånd för den enskilda fastigheten till befintligt verksamhetsområde  

Gränsen för när en enstaka fastighet kan anses tillhöra det större sammanhanget och vara 
tillräckligt nära kan enligt praxis vara 100 m. Om miljö- eller hälsobehov anses finnas och 
avståndet är mindre eller lika med 100 m skall den enstaka fastigheten tas in det befintliga 
verksamhetsområdet.  

Om fastigheten ligger längre bort än 100 m skall den enstaka fastigheten inte tas in 
verksamhetsområde. I detta fall kan kommunen erbjuda fastighetsägaren att genom avtal 
ansluta sig till befintligt verksamhetsområde. Kommunen meddelar och avtalar om 
förbindelsepunktens läge (lämplig punkt vid gränsen för närmast befintliga 
verksamhetsområde). Dvs fastighetsägaren drar själv fram ledningar och bekostar dessa fram 
till anvisad förbindelsepunkt.  

Vid utredning och projektering av ett VA-utbyggnadsområde ska på liknande sätt alltid 
områden som ligger nära studeras. Klusteranalys med 100 meter som största avstånd mellan 
hus ska används som riktmärke och underlag vid denna bedömning/känslighetsanalys. 

Beslut om nytt verksamhetsområde fattas av kommunfullmäktige. 

Exploateringsområden  
VA-situationen i framtida exploateringsområden är normalt föremål för utredning i samband 
med detaljplaneläggning. I vissa fall kan en exploatering ske utan detaljplaneläggning. I sådana 
fall etableras nya fastigheter endast genom lantmäteriförrättning. En enda fastighetsbildning 
kan resultera i att ett nytt kluster bildas enligt denna rapportens definition. Lantmäteriet ska 
därför enligt handläggningsrutinerna samråda med Piteå kommuns Samhällsbyggnadsnämnd 
om en avstyckning kan innebära 20 stycken bostadshus med max 50 m emellan. 

Prioriteringsmodell och riktlinjer redovisade ovan kan användas som vägledning även i 
exploateringsområden. Framtagen prioriteringsmodell ska ligga till grund för huruvida området 
bedöms komma uppfylla §6 eller ej.  
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Om området kommer uppfylla §6 och om aktuellt exploateringsområde ligger i närheten av 
befintligt verksamhetsområde eller prioriterade utbyggnadsområden ska det aktuella 
exploateringsområdet samordnas för utbyggnad med aktuellt närliggande prioriterat område i 
utbyggnadsplanen. Eventuellt kan detta tillkommande exploateringsområde påverka 
prioritetsordningen mellan de i utbyggnadsplanen aktuella områdena. En sådan omprioritering 
sker vid tidpunkten för revidering av utbyggnadsplanen.  

Om exploateringsområdet ej är i anslutning till planerad VA-utbyggnad krävs särskild 
utredning i samverkan mellan kommunens enheter för plan och miljöfrågor, samt Pireva. 
Utredningen bör beakta gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp (GA). 

Kommunen måste göra ett avvägande om exploatering skall tillåtas där det bedöms bli ett §6-
område. Frågan utreds av VA-planeringsgruppen eller planhandläggare beroende på 
exploateringens omfattning/påverkan och avvägandet görs av styrgruppen. 

Utbyggnadsområden 

Dispens 
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet som är avsedda för boende (dock ej obebyggda 
fastigheter utanför detaljplanelagt område) är i grunden avgiftsskyldiga för både vatten och 
spillvatten när förbindelsepunkt upprättats i fastighetsgräns. Efter att två år har passerat från det 
att förbindelsepunkten meddelats följer Miljö- och tillsynsnämnden upp att fastigheterna 
anslutit sig. 

När det gäller vatten finns möjlighet att behålla sin egen vattentäkt och därmed undgå 
avgiftsskyldighet för vatten. För att göra detta behöver man genom analys på ackrediterat 
laboratorium visa att vattnet är tjänligt för enskilt bruk samt med god tillgång (även med 
framtida behov). Det får dock inte förekomma risk för översvämning av dricksvattentäkten nu 
och i framtiden (med bakgrund av översvämnings- och skyfallsmodell). 

Ersättning 
Enligt vattentjänstlagen (§40) ska VA-huvudmannen betala skälig ersättning om en enskild 
anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-
anläggning. Ersättningen ska utgå från anläggningens art, ålder och skick och avser en 
ersättning, inte en inlösen av anläggningen. Pireva ansvarar för framtagande av principer för 
ersättning av onyttigblivna VA-anläggningar. 

Hantering av enskilt VA i väntan på kommunalt verksamhetsområde 
Riktlinjer gällande nybyggnation, VA-lösning, tillsyn och ersättningsprinciper i väntan på 
verksamhetsområde återfinns i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Riktlinjer i väntan på verksamhetsområde för de olika tidshorisonterna  
Tidpunkt för 
inrättande av VO 

Nybyggnation VA-lösning Tillsyn Ersättning 

Inom 1-5 år Samråd med 
kommunen i ett tidigt 
skede vid 
nybyggnation som har 
behov av VA eller 
som riskerar att 
medverka till ökad 
risk för olägenhet 
eller betydande 
påverkan på recipient. 
 

Fastighetsägaren 
ansvarar själv för att 
finna den ekonomiskt 
effektivaste tillfälliga 
lösningen.  
Enskild eller 
gemensam VA-
anläggning anpassas 
till framtida anslutning 
vid nybyggnation och 
ombyggnation. 
Samråd med Piteå 
kommun/Pireva ska 
hållas. 

Inga krav på åtgärd av 
befintliga enskilda 
avlopp, förutom då 
stor risk för 
olägenhet för 
människors hälsa eller 
betydande påverkan 
på recipient 
föreligger. 

Nyanläggning: Tillfällig 
VA-lösning ersätts i 
enlighet med 
överenskommelse i 
samråd med 
Pireva/Kommunen  

 
Förnyelse av befintliga 
anläggningar: 
Nödvändiga åtgärder 
enligt samråd med 
Pireva/Piteå Kommun 
ersätts enligt 
grundprinciper 

Inom 5-10 år Ny- och 
ombyggnation tillåts 
där hänsyn till 
framtida VA-
anslutning tas 

Lägre krav på 
avloppsanläggning om 
risk för olägenhet för 
människors hälsa är 
lägre, och påverkan 
på recipient inte är 
betydande, 
bedömning i varje 
enskilt fall krävs  
Kostnadseffektiv 
lösning:  
Enskild eller 
gemensam VA-
anläggning anpassas 
till framtida anslutning 
vid nybyggnation och 
ombyggnation 
Samråd med Piteå 
kommun/Pireva 
 
Gemensamma 
lösningar där det går, 
Enklare åtgärder av 
förbättringskaraktär 
(omgrävning av 
infiltration, utbyte av 
anläggningsdel). 

Tidsbegränsade 
tillstånd till dess att 
det kommunalt VA är 
utbyggt och tillgängligt 
för påkoppling. 
Tillstånd beviljas för 
själva inrättandet av 
anläggningen, där 
kostnadseffektiva 
åtgärder/anläggningar 
står med som ett 
krav. Utsläpp av 
avloppsvatten från 
anläggningen villkoras 
så att efter två år 
efter att 
förbindelsepunkt för 
kommunalt VA 
meddelats förbjuds 
utsläpp från 
anläggningen. 

Nyanläggning: 

Enligt grundprinciper. 

Samråd med 
Pireva/Kommunen 
om kostnadseffektiv 
lösning 

 

 

Förnyelse av befintliga 
anläggningar: 
Nödvändiga åtgärder 
enligt samråd med 
Pireva/Piteå Kommun 
ersätts enligt 
grundprinciper 

> 10 år Ny- och 
ombyggnation tillåts 
där hänsyn till 
framtida VA-
anslutning tas 

Enskild eller 
gemensam VA-
anläggning anpassas 
till framtida anslutning 
vid nybyggnation och 
ombyggnation 

Tillsyn och 
inventering där krav 
på 
avloppsanläggningar 
ställs utifrån lokala 
och nationella 
riktlinjer - vid behov 
föreläggande om 
åtgärd  
 

Avloppsanläggningar: 

Avskrivningstid 10 år, 
ingen ersättning ges 
till äldre anläggningar 

Vattenanläggningar: 
Ersättning enligt 
grundprinciper, 15 års 
avskrivningstid 

 
Antaget av KF 2016-12-19 § 321 
Reviderad av KF 2022-06-20 § 89  
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