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Förord 
Den här rapporten redovisar förslag till uppdaterade riktlinjer och en fortsatt långsiktig plan för VA-
hantering inom ett antal omvandlingsområden i Piteå kommun. Med omvandlingsområde menas här 
samlad bebyggelse i fritidshusområden som är tätortsnära och har en successivt ökad andel 
permanentboende.   
 
Syftet med föreliggande vatten- och avloppsplan för Piteås omvandlingsområden är att skapa ett hållbart 
vatten- och avloppssystem som är resurs- och kostnadseffektivt och som ger låg inverkan på miljö och 
hälsa.  
 
Riktlinjerna och dess applicering på nuläget i Piteå geografiska kommun har tagits fram av en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Piteå kommun/Pireva och tidigare underlag från externa 
konsulter.   
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1. Bakgrund 
Piteå kommun har påbörjat ett arbete med att se över vatten- och avloppssituationen i 
bebyggelseområden utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Syftet är att få till 
stånd en fungerande och effektiv VA-planering och på så vis åstadkomma en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela Piteå kommun.  
 
Ett utredningsarbete gällande 15 omvandlingsområden1 med avseende på behov och tillgång till vatten 
och avlopp genomfördes under 2011, totalt omfattades ca 800 fastigheter.  Utredningens status år 2015 
var så att av de 15 omvandlingsområdena har två erhållit beslut/lösning av vatten och avlopp, dvs 
Hemlunda och del av Vitsand. För de kvarvarande 13 områdena har föreslagna åtgärder, framförallt 
skapa stöd till privata initiativ till gemensamma anläggningar, ej kommit till stånd. Dessutom fanns det 
aktuella förfrågningar om planbesked, utökat behov av VA samt nya exploateringsområden. 
Sammantaget bedömdes det behövas en tydlighet både inom kommunen och för besked till exploatörer 
om ett område kommer att få kommunalt VA inom överskådlig tid eller inte.  
 
Ett omtag har gjorts för de kvarvarande omvandlingsområdena och ett helhetsgrepp på frågan kring 
inrättande av verksamhetsområden. Målsättningen har varit att ta fram riktlinjer för inrättande av 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp för hela Piteå kommuns geografiska område. Riktlinjerna 
omfattar en bedömningsgrund och prioriteringsordning för om och när ett område skall omfattas av 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Dessutom skall riktlinjerna ange hur enskilt vatten och 
avlopp hanteras i väntan på utbyggnad av verksamhetsområde. 
 
Under år 2018-2020 byggdes det, utifrån utbyggnadsplanen, ut kommunalt VA för Nötön och Renön, 
totalt 170 nyanslutna fastigheter inom verksamhetsområdet och 31 frivilligt anslutna i närområdet. 
Långnäs stod på tur för kommunalt VA, men i samband med arbetet med inrättande av 
vattenskyddsområdet för Svensbyfjärden har förutsättningarna förändrats. I och med en minskning av 
den primära och sekundära zonen i Långnäsområdet så ligger de tidigare bedömda fastigheterna inte 
längre inom vattenskyddsområdet och därmed saknas motiv för inrättande av VO för VA utifrån 
riktlinjernas bedömningskriterier. 
 

2. Syfte 
Målet med översynen är att uppdatera befintliga riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för 
vatten- och avlopp samt ta fram en förnyad utbyggnadsplan för VA inom befintliga bebyggelseområden 
som omfattas av §6 i LAV.  

3. Organisation 
VA-planeringsgruppen och dess styrgrupp består av följande deltagare i samband med revideringen av 
riktlinjerna;  
 
Styrgrupp  Arbetsgrupp 

Patric Lundström, kommunalråd, vice ordf. 
Mats Dahlberg, ordf Pireva Styrelse 
Brith Fäldt, ordf Samhällsbyggnadsnämnden 
Åsa Wikman, Chef Miljö och hälsoskydd 
Johan Wirtala, Chef planeringsavdelning 
Andreas Lind, kommunchef 
Johan Bäcklin, VD Pireva 
Fredrik Bellander, VA-chef Pireva 

 Maria Widman, Samhällsutvecklare, projektledare 
Ann Lindfors, Utredningsingenjör, Pireva 
Ulf Isaksson, Miljöinspektör, Miljö- och hälsoskydd 
Pia Brändström, Planhandläggare, Planeringsavdelningen 
Dan Evander, Kommunekolog, Planeringsavdelningen 
Hanna Wimander, Projektör, Gatuavdelningen 

 
1 Fritidshusområden som börjar omvandlas till fasta boendeområden (permanentiseras) 
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4. Metod  
En beskrivning av arbetsmetodiken beskrivs nedan. I kapitel 5-6 redovisas utfallet, dvs förslag till 
riktlinjer och applicering av dem inom hela Piteå kommuns geografiska område vilket ger en 
bedömning av vilka områden som bör omfattas av kommunalt VA samt förslag till utbyggnadsplan.  
 
Utgångspunkten har varit att arbeta vidare utifrån tidigare framtagen behovsbedömning som gjordes i 
arbetet under år 2011-2012 samt 2016. I figur 2 presenteras en översiktlig bild över de olika delmoment 
som genomförts inom ramen för arbetet.   

 
Figur 2. Schematisk bild med de olika delmomenten i projektet 
 

4.1 Omvärldsanalys  
Arbetsgruppen har genomfört en översiktlig omvärldsanalys för att bedöma riktlinjernas fortsatta 
relevans i VA-branschen och kopplat till eventuella förändringar i lagstiftningen. 
 
 

4.2 Uppdatering och komplettering av data 
Ett arbete med avseende på uppdatering av data och förberedelser har genomförts. Information som har 
samlats in/kompletterats är bl.a. kring enskilda VA-anläggningar, områdesförutsättningar och 
recipienters2 status. Informationen har successivt gjorts tillgänglig för presentation och vidare analys 
med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem).  
 
Information om avloppsanläggningarnas status har utöver tidigare inventering även hämtats från Pirevas 
slamtömningsregister och från miljö- och hälsoskyddsavdelningens ärendehanteringssystem Ecos. 
Uppgifter om enskilt eller gemensamt anslutna till kommunalt vatten har inhämtats från Pirevas 
kundhanteringssystem, Future. Data har även inhämtats från fastighetsregister och befolkningsregister 
för vidare bearbetning.  
 
Annan data som har nyttjats som stöd är genomsläpplighet från SGU:s kartvisare mm 
 

4.3 Tillsynsplan små avlopp 
Miljö- och tillsynsnämnden har under 2011och 2016 genomfört inventeringar av avloppsanläggningar 
inom omvandlingsområden och i områden nära övergödda vattenområden /vattendrag. Under 2021 har 
miljö- och tillsynsnämnden prioriterat tillsyn av små avloppsanläggningar och startat upp ett långsiktigt 
arbete för att höja standarden på de små avloppen. Detta arbete kommer att pågå under många år 
framöver. Under 2021 har områden inom Fårön, Långnäs, Berkön, Risnäset-Perudden i Svensbyn samt 
Rosvik fått tillsyn och många har fått krav att åtgärda sina avlopp och de flesta har fått tid på sig t.o.m 
2023 11 30 att åtgärda sina avlopp. Detta datum kan komma att anpassas till annat datum om/när beslut 
för utbyggnadsplan för VO kommer alternativt att ett avtal med Pireva har upprättats för att ansluta till 
kommunens avloppsnät.  
 
Under 2022 och 2023 koncentreras tillsynen till uppföljande tillsyn samt tillsyn kring Alterälven. Det 
långsiktiga målet är att alls små avlopp ska få tillsyn. 

 
2 Recipient = vatten som riskerar att påverkas av avloppsvatten 

Omvärlds-
analys

Uppdatering 
av data

Behovs-
bedömning

Utbyggnadsplan, 
konsekvensanalys 
och förslag till VO

Vidare planering, 
tillsynsplan, 

utförande mm



    
 

5 
 

4.4 Behovsbedömning av kommunalt VA 
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. 

 

4.3.1 Steg 1: urval av potentiella §6-områden ”större sammanhang” 
En GIS3-analys har genomförts i syfte att identifiera de områden i Piteå kommun som bedöms utgöra 
bebyggelse i ett större sammanhang. Utgångspunkten är en viss omfattning och täthet av bebyggelse 
som kan innebära risk för miljö- och hälsoproblem. GIS-analysen ger således potentiella områden som 
kommunen enligt §6 i Lagen om allmänna vattentjänster kan anses ha en skyldighet att bygga ut/ta in i 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
 
Omvärldsanalysen visade på att samlad bebyggelse tolkas generellt som 20 hus på maximalt avstånd i 
intervallet 50-100 meter. Ett minsta avstånd om 50 meter mellan hus kan motiveras utifrån potentiell 
risk för miljö och hälsopåverkan, ex. risk för avloppspåverkan på intilliggande fastigheters 
dricksvattenbrunnar. Det första urvalet görs därför med minst 20 stycken angränsande bostadshus med 
ett avstånd på maximalt 50 meter mellan bostadshusen.  
 
En känslighetsanalys görs även med minst 20 stycken angränsande bostadshus 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. 
 

 
Figur 3. Exempel på GIS-analys i steg 1.  
GIS-analysen resulterar i ett antal geografiska områden i kommunen. De geografiska områdena 
benämns som kluster (röda i figur 3) och namnsätts för orienterbarhet inför vidare bedömning. Datan 

 
3 GIS – Geografisk Informations System 

GIS-analysresultat för del av kommunen 
       Kluster 50 m  
       Känslighetsanalys 100 m  
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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. 
 

4.3.2 Steg II: urval av potentiella §6-områden ”Miljö” och ”hälsa” 
Enligt §6 i Lagen om allmänna vattentjänster bör utökning av verksamhetsområde4 ske om det bedöms 
finnas ett behov utifrån risk för påverkan på miljö eller hälsa. Med det som utgångspunkt genomförs en 
bedömning av faktabaserat underlag avseende tre faktorer; ”Övergödning”, ”Vattenskyddsområde” och 
”dricksvattenförsörjning”. Om någon av de tre faktorerna kan besvaras med ”Ja”, se tabell 2 och figur 4, 
betraktas området som ett s.k. §6-område och lyfts vidare till Steg 3.  
 
Tabell 2. 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 VISS5 
eller receipientprovtagning 

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 små  
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.  
 

 
4 Utökning av verksamhetsområde kan innebära anslutning till kommunalt VA-huvudnät eller upprättande av mindre 
kommunalt vatten – och avloppsreningsverk i perifera områden 
5 VISS – Vatteninformationssystem Sverige 
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Figur 4. Faktorer för gallring av klusterområden. 
 

4.3.3 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.  
 
 
  

Klassning 
övergödning 

Vattenskydds
område 

Status 
dricksvatten eller eller 



    
 

8 
 

Tabell 3. Kriterier för behovsbedömning 

Faktor Kriterie Indata 

BASFAKTORER 

Totalt antal fastigheter, inklusive obebyggda Fastighetsregister/karta 

Permanentgrad, inklusive obebyggda (%) Fastighetsregister/karta 
   

MILJÖ 

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

Inventering 

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

Vattendragens klassning enligt 
VISS6, 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 

 
Kriterierna i behovsbedömningen beskrivs mer ingående i nedan avsnitt. Avsnittet innehåller en 
beskrivning till hur dataunderlaget är framtaget samt syftet till varför de olika kriterierna finns med i 
bedömningsmodellen. 
 
4.3.3.1 Basfaktorer 
Antal fastigheter 
Antalet fastigheter inom ett klusterområde uttrycker ett slags mått för bebyggelsens täthet. En viss täthet 
av bebyggelse innebär en ökad risk för miljö/hälsopåverkan från/i området. 
 

 
6 VISS – Vatteninformationssystem Sverige 



    
 

9 
 

Permanentiseringsgrad 
Begreppet omvandlingsområde är inte något unikt för Piteå kommun. Ett stort antal kommuner har 
upplevt en kraftigt ökad trend av permanentboende i tidigare fritidshusområden och med detta har det 
bl.a. följt önskemål om ökad VA-standard och utbyggd kommunal service.  Den här 
samhällsutvecklingen kan, om det får ske oreglerat, resultera i olika framtida problem, exempelvis 
miljöproblem och problem med vatten- och avloppsförsörjning. 
 
På grund av omvandlingstrenden och konsekvenser av att allt fler nyttjar fritidshuset för året-runt 
boende är andelen permanentboende i respektive kluster en viktig faktor att ta hänsyn till. Med 
åretruntboende ökar belastningen drastiskt på de enskilda VA-anläggningarna, som i många fall 
ursprungligen dimensionerats och byggts för fritidshusboende. 
 
”Permanentningsgraden” bestämdes i den här utredningen utifrån antalet fastigheter inom klustret där 
det finns personer folkbokförda. I första urvalet, Steg I, gallrades de klusterområden med lägre 
permanentiseringsgrad än 15 % bort. 
 
4.3.3.2  Miljöfaktorer 
Recipientpåverkan – övergödning 
När det gäller den ekologiska statusen är övergödning ett välkänt miljöproblem att beakta. Information 
om ekologisk status och övergödning har erhållits från vattenmyndighetens statusbedömning via det 
webbaserade verktyget VISS. Bedömningen har kompletterats med statusklassning av recipienter utifrån 
kommunens provtagningar (se bilaga 1) som utgår från faktiska mätvärden.  
 
Ytterligare en viktig parameter att beakta är miljökvalitetsnormer, vilket också sammanställts i VISS. 
Det är dock i dagsläget inget utslagsgivande – då det har samma för alla berörda vattendrag. 
 
 
Recipientpåverkan – Status avlopp 
Det är viktigt att notera den allmänna risken för avloppspåverkan på lokala vattentäkter. Detta är en 
vanlig riskfaktor i omvandlingsområden när en tidigare låg nyttjandegrad av fritidshus med stora 
avstånd mellan grannarna övergår i hög nyttjandegrad (åretruntboende) och tätare bebyggelse.  
Exponering och spridning av patogener och andra avloppsföroreningar ökar därmed drastiskt på grund 
av förhöjd belastning, korta skyddsavstånd samt otillräcklig avskiljningsförmåga i små  
avloppsanläggningar.  
 
Inventering av avlopp – utifrån år 2011 (fältinventering), år 2016 (datainventering) och år 2021 (tillsyn i 
fält) har små avlopp bedömts och klassificerats enligt bedömningsmall tabell 4. 
 
Tabell 4. Bedömningsmall för klassificering av status på små avlopp 
Klass / 
bedömning Definition / Typ av anläggning / Värde 
  

God status 

 Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en fungerande infiltration eller 
markbädd.  

 Övriga fungerande och godkända anläggningar.  
 Giltigt tillstånd/anmälan. 

  

Medel status 

 Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en infiltration eller markbädd med 
anmärkning t.ex. saknar tillstånd, mycket slam i sista kammaren, saknar T-rör, äldre 
än 20 år.  

 Sluten tank kopplad till både wc och bdt (bad- disk- och tvättvatten).  
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Låg status 

 Slamavskiljare (1-, 2- eller 3-kammarbrunn) som saknar efterföljande rening, 
avloppsvattnet leds direkt till dike, stenkista eller ytvatten.  

 Anläggningar med tydliga brister och i stort behov av åtgärder.  

  

Ej klassade 

 Fastigheten ansluten till kommunalt avlopp, antingen via upprättad förbindelsepunkt 
vid tomtgräns eller via lokalt ledningsnät (gemensamhetsanläggning) kopplat till 
kommunalt avlopp i gemensam förbindelsepunkt.   

 Ej besökta fastigheter vid inventeringen.  

 
4.3.3.3 Hälsofaktorer 
Kända dricksvattenproblem 
Tillgången på kvalitativt grundvatten kan vara bristfällig i vissa områden. Data har samlats in avseende 
inrapporterade dricksvattenprover med anmärkningar inom respektive klusterområde. Anmärkningar 
som påverkar hälsa (ej estetik och teknik) har tagits med i modellen. En genomgång av varje 
dricksvattenprovs status och relevans i dagsläget har genomförts. T e x om vattenförsörjningen till 
fastigheten har förbättrats av någon anledning sedan provet tagits (förändrad reningsteknik, ny täkt eller 
annan lösning).  
 
 
Även om den enskilde fastighetens dricksvattensituation lösts genom vattenrening eller inkoppling till 
annan vattentäkt visar inrapporterade vattenanalyser att det kan finnas ett kvalitetsproblem i området 
som kan drabba andra fastighetsägare vid anläggande av borrbrunnar. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn 
till vid en eventuell utveckling/förändring i området. 
 
Det är även viktigt att ta hänsyn till att ett prov kan beröra fler än en fastighet om det är ett prov från en 
gemensam vattentäkt. 
 
Vattenskyddsområde 
I kommunen finns ett antal fastställda vattenskyddsområden för befintliga och reservvattentäkter. 
Dessutom finns ett förslag för huvudvattentäkten Svensbyfjärden framtaget och ingår i 
bedömningsunderlaget. Skyddsområdena är indelade i Inre/Primär eller yttre/sekundär zon där särskild 
aktsamhet skall beaktas. Områdena är dessutom behäftade med föreskrifter om vilka verksamheter som 
får och på vilket sätt de kan bedrivas. Det handlar t ex om utsläpp av avlopp, hantering av oljor och 
kemikalier mm. I det här arbetet bedöms framförallt risken för påverkan på yt- och 
grundvattentillgångar som eventuellt nyttjas som vattentäkt för dricksvattenproduktion och i 
synnerlighet gällande avloppspåverkan.  
 
4.3.3.4 Samhällsfaktorer 
Översiktsplan 
Genom upprättande av översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser kan kommunen reglera och 
styra samhällsutveckling och markanvändning. 
 
Enligt Översiktsplan antagen 2016 där en av strategierna anger att ” Vid utbyggnad av allmän VA‐
försörjning prioriteras områden i nära anslutning till befintlig bebyggelse inom verksamhetsområde för 
vatten‐ och avlopp prioriteras”, vilket avspeglas i kriteriet. 
 
Bygglovsaktivitet 
Ett flertal av de äldre byggplaner och detaljplaner som gäller fritidshusområden i Piteå kommun 
ändrades under mitten av 2000-talet varvid ökade byggrätter medgavs och kan möjligen anses räcka till 
en mindre villa/permanentbostad. Omvandlingstrenden i områdena skulle därmed kunna öka relativt 
snabbt, eftersom de detaljplanemässiga förutsättningarna för permanentboende till viss del redan finns. 
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För att bedöma ett områdes attraktivitet och potential till att vara/bli ett omvandlingsområde undersöks 
andelen bygglov per fastighet inom området, vilka kan utgöra en indikation. Ett område med många 
bygglov visat på en investeringsvilja och många successiva förändringar på fastighetens byggnader. 
 
4.3.3.5 Tekniska faktorer 
Täckningsgrad 
Kostnaden för att bygga ut VA i omvandlingsområdena varierar beroende på t.ex. tätheten bland 
fastigheterna, markförhållandena samt närhet till befintligt ledningsnät. För vissa områden kan det bli 
aktuellt med längre överföringsledningar för att nå det aktuella området. 
 
Faktorn anger täckningsgraden med befintlig taxa. Kostnader för hela projektet, dvs. både det lokala 
nätet samt eventuella överföringsledningar räknas in i kalkylen. Hänsyn tas även till de fastigheter som 
ligger utanför det tänkta verksamhetsområdet men som förväntas ansluta sig enskilt eller via 
gemensamhetsanläggningar inom överskådlig tid. 
  
Kapacitet i befintligt VA-system 
Faktorn beaktar om kapacitet finns i befintliga försörjande/mottagande ledningsnät, verk och 
pumpstationer eller om förstärkningar/nyinvesteringar krävs för att ansluta området.  
 
4.3.3.6 Sammanvägning av kriterier - prioriteringspoäng 
Kriterierna poängsätts för respektive kluster. Dessa normaliseras7 sedan mot det maximala värdet inom 
varje kriterie. Effekten blir att värdet på varje faktor i ekvationen ligger inom intervallet 0-1. 
Normaliseringen tar med andra ord bort dold viktning mellan kriterierna. Poängen summeras därefter 
med hjälp av en formel. Grundprincipen för formeln är att multiplicera basfaktorn med övriga faktorer, 
vilket innebär att grundläggande förutsättningar som styrs av aktuell bebyggelse multipliceras med 
summan av de fyra mer specifika kriterierna Miljö, Hälsa, Samhälle och Teknik, se figur 5 nedan. 
Siffran 1 i parentesen har lagts till för att skapa en poängmässig spridning mellan områdena.  
 

Figur 5. Schematisk bild över formel för beräkning av prioritetsordning 
 
 
Varierande viktning av respektive kriterie har gjorts där kriteriet hälsa getts en större vikt (2 x hälsa). 
Motivet till det är att avloppspåverkan och problem med dricksvattenförsörjning i ett område är att 
betrakta som en större riskfaktor som är svårare att åtgärda för den enskilde. Vattenburen smitta leder 
till akuta konsekvenser för människors hälsa och i värsta fall allvarlig sjukdom eller dödsfall. Valet av 
viktningen (2 ggr) baseras på referenser från andra kommuner (ex Karlstad).  
 
Resultatet uttrycks som en slutpoäng (skala 0-6), se schematisk illustration i tabell 5 och utgör ett 
diskussionsunderlag för beslut om utbyggnadsplan gällande anslutning till kommunalt VA. Ingen 
kommun har strikt följt det matematiskt framräknade resultatet som enda underlaget för sin VA-
utbyggnadsplan, dvs. justeringar utifrån en kvalitativ värdering av andra parametrar och 
förvaltningsövergripande dialog har alltid skett efter det att poängen beräknats.  
 
 
Tabell 4. Urval och prioritering för utbyggnad av VA 

 
7 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 
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Se vidare i kapitel 5 för resultatet av behovsbedömningen för respektive kluster. 
 
 
 

4.5  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. 
 

 Påverkan på badvatten från små avlopp från omkringliggande fastigheter. 
 

 Behov av ytterligare anpassning till rådande förhållanden 

Utifrån ovan handpåläggning föreslås slutligen en utbyggnadsplan enligt figur 6. 
 
 

Steg I Ranking Steg III Steg II Steg II Steg III Steg III 
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Figur 6. Förslag till utbyggnadsplan efter handpåläggning 
 

4.3.4 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 små 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. 

4.6 Samråd och remiss 
Samråd med berörda fastighetsägare inom föreslagna verksamhetsområden samt allmänheten hålls för 
att ta in tidiga synpunkter och i syfte att informera om kommande utbyggnad av kommunalt VA. 
Förslaget till riktlinjer och dess konsekvenser remitteras även till miljö- och tillsynsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt till Länsstyrelsen i Norrbotten för yttrande.  

Steg I: Urval ”större sammanhang”  

Steg II: Urval ”miljö” och ”hälsa”  

Steg III: Utbyggnadsplan 

0- 5 år 5-10 år 10-20 år 

Kluster 5 Kluster 2 Kluster 4 Kluster 1 N (5-10 
st) 
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5 Resultat behovsbedömning 
I detta kapitel redovisas utfallet från den metod som beskrevs i kapitel 4 då den tillämpas på hela 
kommunen. 

5.1 Steg 1: urval av potentiella § 6-områden ”större sammanhang” 
En GIS-analys har genomförts för hela Piteå kommuns geografiska område. Analysen omfattade 
bildande av kluster med minst 20 stycken bostadshus med max 50 m emellan. Det resulterade i 
sammanlagt i 45 kluster. Se tabell 5 nedan.  
 
Tabell 6. Samtliga områden som bedöms utgöra större sammanhang – ”50m kluster” 

Klusterområden i första urvalet, steg I 

Arnemark Högsböleskiftet - Spärrviken N:a Stenarmen 
Durrudden/Ön Jävre - Bergön Näsudden – Berget (Långnäs) 
Fårön Norra (Vägen västerut-
Valhallavägen) Jävre - Bokbäcksudden Pitholm - Degerbergsgrundet 
Guldkusten 1 Jävre - Breknäsudden Pitholm - Maraskatan 
Guldkusten 2 Jävre - Brännland Pitholm - Svartnäsudden 
Håkansön - Bastanäset Jävre - Bunäsudden Pultviken 
Håkansön - Granholmen Jävre - Fölviken Renörsudden 

Håkansön - Hyndgrundet Jävre - Getviken 
Rosvik – Kalvön – Kalvöhällan 
samt Hällskäret 

Håkansön - Lill-granholmen Jävre - Grannäsudden Rosvik - Berkön 
Håkansön/Porsnäs - Gälön Jävre - Grannässlätten Rönnberget 1 
Håkansön-Sandösundstjärn Jävre - hamnviken Rönnberget 2 
Högsböle 1 Jävre - Hällskatan Svartnäs - Lill-dödmannen 
Högsböle 2 Jävre - Junässkatan Svensbyn - Bodsjön 
Högsböle 3 Kalamark Trundön 
Högsböleskiftet - Lövudden norra Kartudden Vitsand 

 
Kartor med resultat av klusteranalysen återfinns i bilaga 2. 
 

5.1.1 Områden vilka utifrån miljö och hälsa kan bedömas som §6-områden 
Områden som är få i antal bostadshus eller glesare mellan bostadshusen (100 m), men kan bedömas ha 
behov av VA-tjänster utifrån miljö/hälsa har inventerats och analyserats. Nedanstående område har 
särskilt identifierats. 
 
Risnäset – Perudden 
Ett 100m-kluster där bostäderna ligger delvis inom primär 
eller sekundär zon till huvudvattentäkten. Flertalet 
undermåliga avlopp förekommer i klustret och dess 
närområde. Permanentgraden är hög.  
 

Området bedöms inte i dagsläget utgöra §6-område, men 
kvarstår för bevakning. Det bör beaktas och vid behov 
samordnas med en eventuell utbyggnad av VA i samband med 
rundmatning och förstärkning pga. Lindbäcksstadion. 

 

 
Figur 7. Risnäset-Perudden, 
Rött/rosa avser föreslaget 
skyddsområde för vattentäkten. 
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Badplatser 
En kartläggning av badplatser och bebyggelsens eventuella påverkan på badkvalitet har genomförts. I 
kommunen finns det ett tiotal bostadshus inom 100 m till någon av badplatserna med stor geografisk 
spridning.  

Översvämning 
En GIS-analys har genomförts där MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
översvämningsmodell legat som grund. Ett antal mindre områden har då identifierats där det 
förekommer bebyggelse utanför kommunalt VO för VA som riskerar att översvämmas vid högsta 
beräknade flöde (QBHF). VA-planeringsgruppen bedömer dessa områden individuellt om behov av 
kommunalt VA kan finnas utifrån §6 eller om dessa ska hanteras på annat vis.  

5.2 Steg II: urval av potentiella §6-områden ”Miljö” och ”hälsa” 
Sammanlagt bedömdes fyra stycken klusterområden utgöra §6-områden med avseende på parametrarna 
”miljö – övergödning” Hälsa/miljö – vattenskyddsområde” och ”hälsa-dricksvattenproblem”. Se tabell 7 
nedan. (dvs minst en av parametrarna är noterad med ”Ja”) 
 
Tabell 7. Klusterområden som bedöms utgöra §6-områden 

 MILJÖ - 
ÖVERGÖDNING 

HÄLSA - 
VATTENSKYDDS
OMRÅDE 

HÄLSA - 
DRICKSVATTEN
FÖRSÖRJNING 

Norra Fårön: Vägen västerut-
Valhallavägen Ja Nej Ja 

Rosvik: Kalvön – Kalvöhällan samt 
Hällskäret 

Ja Nej Ja 

Durrudden/Ön (Långnäs) Nej Nej (om ansökan 
beslutas av LST) Ja  

Näsudden – Berget (Långnäs) Nej Nej (om ansökan 
beslutas av LST) Nej 

 
I bilaga 3 återfinns samtliga 45 klusterområden med indelning på urvalsresultat, dvs §6-områden för 
utbyggnad, potentiella §6-områden för bevakning, övriga områden som omfattas endast av tillsyn. En 
kommentar om respektive område återfinns även i ovan nämnda bilaga.  

5.3 Steg III: prioriteringsordning för utbyggnad 
I aktuell revidering av utbyggnadsplan innefattas endast två områden, Rosvik (Kalvön – Kalvöhällan 
samt Hällskäret) och Norra Fårön (Vägen västerut - Valhallavägen), som aktuella för utbyggnad. 
Rosvik: Kalvön – Kalvöhällan samt Hällskäret återfanns i tidigare utbyggnadsplan som näst på tur år 
2023-2024, vilket har kommunicerats tidigare till berörda fastighetsägare, och kvarstår därför först på 
tur. Nästa i turordning blir då Norra Fårön (Vägen västerut - Valhallavägen) och en 
prioriteringsbedömning bedöms ej behöva genomföras i det här läget. 

5.4 Samråd och remiss (kompletteras efter genomfört samråd) 
Förslag till riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp var ute på remiss 
under tiden 11 – 6maj. Två samråd hölls för fastighetsägare i respektive område samt ett allmänt möte. 
Sammanlagt deltog XX personer på samrådsmötena.  
 
Under samrådstiden inkom det även XX skriftliga och X muntliga synpunkter. Antal och typ av 
synpunkt anges nedan:  
 

 XX om en vilja att ingå i VO 
 XX om kostnader 

 XX Positiva till VO 
 XX negativa till VO  
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För mer detaljerad information, se bilaga 4. Samrådssammanställning. Ovanstående text uppdateras 
efter genomfört samråd. 
 

6 Förslag till utbyggnadsplan 
Då beslut om utbyggnad i del av Rosvik ligger sedan tidigare från år 2023 – 2024 föreslås det kvarstå i 
den tidsordningen, bl a med avseende på tidigare kommunikation med fastighetsägare. Endast ett 
ytterligare utbyggnadsområde har i det här läget identifierats och blir därför näst på tur. Därav har ingen 
prioritering genomförts. 
 
Långnäs avvaktas till dess beslut om inrättande av vattenskyddsområde har fattats. I föreliggande 
förslag omfattas ej området krav på utbyggnad av kommunalt VA och ingår därför inte i 
utbyggnadsplan i det här läget. 
 
 
Förslag till utbyggnadsplan blir enligt Figur 8. 
 

 
 
Figur 8. Förslag till utbyggnadsplan för klusterområden och översiktlig tidplan. 
 
Verksamhetsområde föreslås för både dricksvatten och spillvatten i utbyggnadsområdena. Dag- och 
dräneringsvatten föreslås omhändertas lokalt och får inte kopplas till spillvattenledning.  
 
 
 
 
 
 
  

Steg III: Utbyggnadsplan 

0 - 5 år 5 - 10 år 

Norra Fårön:  
Vägen västerut -
Valhallavägem 

 

Rosvik: 
Kalvön – 
Kalvöhällan 
samt 
Hällskäret 
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6.1.1 Rosvik – Kalvön – Kalvöhällan samt Hällskäret 

 
Figur 12. Framtagande av förslag till verksamhetsområde för del av Rosvik – Hällskäret mm. 
 
Känslighetsanalys  A 

 5 fastigheter (varav 4 permanentboende) 
 Inget bostadshus inom övergödd recipient  
 Inga kända dricksvattenproblem 

Känslighetsanalys  B 
 15 fastigheter (varav 6 permanentboende) 
 10 bostadshus inom övergödd recipient 
 Inga kända dricksvattenproblem 

Känslighetsanalys  C 
 5 fastigheter (varav 4 permanentboende) 
 Inget bostadshus inom övergödd recipient 
 Inga kända dricksvattenproblem 

Rosvik 
 

Känslighetsanalys A 
 

Känslighetsanalys C 

Känslighetsanalys B 

ROSVIK VO 
Förslag till 
verksamhetsområde 
för VA 
Klusteranalys 50m 
Klusteranalys 100m 
(känslighetsanalys) 
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Sammanlagd bedömning för 100m-klustren A och C är att de inte bedöms ha behov av kommunalt VA 
utifrån §6. 100m-kluster B bedöms ha behov av kommunalt VA utifrån övergödningsproblematik i 
recipienten och närhet till denna.  
 

6.1.2 Fårön Norra (Vägen västerut - Valhallavägen) 

 
Figur 13. Framtagande av förslag till verksamhetsområde för Norra Fårön (Vägen västerut – 
Valhallavägen). 
 
Känslighetsanalys  D 

 19 fastigheter (varav 10 permanentboende) 
 1 kommunalt vatten och avlopp 
 19 bostadshus inom övergödd recipient 
 Inga kända dricksvattenproblem 

Känslighetsanalys  E 
 4 fastigheter (varav 3 permanentboende) 
 Inget bostadshus inom övergödd recipient 
 Inga kända dricksvattenproblem 

100m-kluster D bedöms ha behov av kommunalt VA utifrån övergödningsproblematik i recipienten och 
hög täthet av bebyggelse. Bedömning för 100m-klustren E är att de inte bedöms ha behov av 
kommunalt VA utifrån §6 
 

NORRA FÅRÖN 
VO 

Förslag till 
verksamhetsområde 
för VA 
Klusteranalys 50m 
Klusteranalys 100m 
(känslighetsanalys) 

Norra Fårön 

Känslighetsanalys D 

Känslighetsanalys E 
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6.1.3 Långnäs (Durrudden/Ön – Näsudden) 
Framtagande av förslag till verksamhetsområdets omfattning hänskjuts till eventuellt framtida beslut om 
vattenskyddsområde för Svensbyfjärden. I föreliggande förslag ligger nu ej de här områdena inom några 
skyddszoner och därmed saknas skäl utifrån miljö/hälsa på utbyggnad av kommunalt VA i området. 

6.2 Dispens för anslutning 
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. 
 
Enligt praxis anses kommunalt spillvattenavlopp vara den bästa avloppslösningen och det kan därför i 
praktiken vara svårt att få dispens för inkoppling av spillvatten till den kommunala anläggningen.  
 
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). 

Om man som fastighetsägare vill pröva avgiftsskyldigheten görs det hos Mark- och Miljödomstolen. 
 

6.3 Ersättningar för onyttigblivna anläggningar 
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. 
Anläggningen kvarstår med andra ord i fastighetsägarens ägo. För fastighetsägare som förnyar eller 
nyanlägger VA-anordningar med vetskap om att området inom överskådlig tid kommer att ingå i 
verksamhetsområdet gäller särskilda riktlinjer kring ersättning, se kapitel 7. 
 
För att en anläggning ska ses som onyttigbliven så måste den ha varit ”nyttig” från början. Vanliga 
grundprinciper för ersättningen i övriga Sverige samt i praxis summeras nedan för de respektive 
anläggningstyperna. 
  
Avloppsanläggningar 

 Avloppsanläggningen ska vara godkänd enligt tillstånd/myndighetsbeslut  
 10 års avskrivningstid 
 Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till avloppsvattendelen i anslutningsavgiften. 

 
Vattenanläggningar 

 Rättspraxis för enskilda vattenanläggningar är liten, livslängden på enskilda vattenanläggningar 
är oftast längre än en spillvattenanläggnings livslängd.  

 Vid bestämning om anläggningens art är godkänd tas hänsyn till anläggningens tekniska 
duglighet och om tillgången på tjänligt vatten är god (även med framtida behov). Finns det risk 
för saltvatteninträngning eller om källan på andra sätt bedöms påverkas av omgivningen, kan 
källan inte godkännas och då kan ersättning inte ges.  

 Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till vattendelen i anslutningsavgiften. 
 
Principer för ersättning av onyttigblivna VA-anläggningar är fastställda av Pireva sedan tidigare 
inrättande av riktlinjer.  
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7 Hantering av enskilt VA i väntan på kommunalt 
verksamhetsområde 

Vid planeringen för framtida verksamhetsområden enligt framtagen utbyggnadsplan behöver man 
utöver själva VA-utbyggnaden också planera för hur hantering av situationen ”i väntan på VA-
utbyggnad” ska ske. Handlingsplanen beror på tidsaspekten dvs. hur lång tid som återstår till den 
planerade utbyggnaden. Baserat på omvärldsbevakning förekommer vanligen tre olika tidshorisonter:  
 

 Kort sikt; inom 5 år  
 Medellång sikt; 5-10 år  
 Lång sikt; mer än 10 år  

 
Det samlade förslaget till riktlinjer gällande nybyggnation, VA-lösning, tillsyn och ersättningsprinciper i 
väntan på verksamhetsområde återfinns i tabell 8, avsnitt 7.4. 
 

7.1 Nybyggnation och VA-lösning 
Vad gäller nybyggnation i de områden som ska förses med kommunalt VA är utgångspunkten att de tar 
kontakt med kommunen i ett tidigt skede för samråd om hur enskild lösning ska utformas tills den 
kommunala lösningen finns på plats. Det gäller särskilt i de fall då VA-utbyggnad planeras inom en snar 
framtid (< 5 år). Där nybyggnation tillåts är det en förutsättning att det inte medför ytterligare risk för 
olägenheter i området eller belastning på recipienten.  
 
Eftersom det i många fall är svårt att ordna avlopp enskilt kan det komma att krävas att fastigheterna i 
området samverkar och ordnar gemensamhetsanläggning (GA) för VA. Krav ställs så att GA byggs på 
ett sätt som möjliggör att Pireva i framtiden kan ta över VA-anläggningen utan större ingrepp och 
kostnader. Detta ställer krav på god samverkan mellan GA och Pireva/kommunen. 

7.2 Tillsyn och tillfälliga tillstånd  
Vid förfrågningar ska kommunen så fort som möjligt informera fastighetsägarna om de planer som finns 
för vatten och avlopp inom området samt vilka riktlinjer som gäller. Fastighetsägaren måste söka 
tillstånd som tidsbegränsas till att gälla som längst två år efter att förbindelsepunkt för kommunalt 
avlopp meddelats. Fastighetsägaren ansvarar själv för att finna den ekonomiskt effektivaste lösningen 
men samråd med kommunen är lämpligt.  
 
Prövningen görs av Miljö- och tillsynsnämnden i varje enskilt fall och tillståndet får inte strida mot 
detaljplan eller på något sätt förhindra andra i området att kunna lösa VA-frågan.  
 

7.3 Ersättning av onyttigbliven VA-anläggning 
I väntan på att ett verksamhetsområde inrättas och fastigheten har tillgång till förbindelsepunkt för VA 
kan det finnas investeringsbehov som inte kan låta väntas på. Behoven avser där fastighetens anläggning 
utgör stor risk för olägenhet för människors hälsa eller att en betydande påverkan på recipient föreligger. 
 
För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att erhålla ersättning för sin VA-anläggning som förnyas eller 
nyanläggs är det av stor vikt att samråd med kommunen/Pireva görs i syfte att finna en lämplig och 
kostnadseffektiv tillfällig lösning.   
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7.4 Riktlinjer i väntan på VO för de olika tidshorisonterna 
Tabell 8. Riktlinjer i väntan på VO 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 små 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 
grundprinciper8 

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 

 

 
8 Grundprinciper = se kapitel 6.3 



    
 

22 
 

8 Hantering av enskilt VA som inte planeras erhålla kommunalt VA 
I kölvattnet av ökat fokus på miljöpåverkan av små avlopp har fler kommuner tagit fram en 
handlingsplan och tillsatt mer resurser för tillsynen av områden som inte berörs av den planerade VA-
utbyggnaden. Detta berör således de områden med enskild VA-försörjning som ej kommer erbjudas 
kommunalt VA inom överskådlig tid. Denna handlingsplan har mycket gemensamt med 
handlingsplanen i avvaktan på planerade åtgärder men den ska även innehålla en plan för att nå andra 
långsiktiga lösningar. Till exempel hur fastighetsägare ska få stöd och uppmuntran att inrätta 
gemensamhetsanläggningar samt hur funktionskrav på små avlopp ska kommuniceras till berörda 
fastighetsägare.  
 
Klusterområden och övriga enskilda fastigheter som inte bedöms uppfylla kriterierna i §6 LAV och 
därmed inte bedöms vara i behov av kommunala VA-tjänster skall omfattas av tillsynsplan. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden ansvarar för tillsynen enligt antagen behovsutredning och tillsynsplan. 
 
Den framtagna ”arbetsmodellen” ger ett bra underlag för bedömning och en prioriteringsordning över de 
områden och små avloppsanläggningar som ska ingå i tillsynsplanen och senare i åtgärdsplanen.    
 
Dessa riktlinjer behöver i en framtid komma att införlivas i en VA-plan för hela kommunen där även 
andra aspekter exempelvis dagvattenhantering ska ingå.  Resurser behövs även för att i fortsättningen 
hålla hela VA-planeringsarbetet levande och aktuellt. 
 
Om tillsyns- och åtgärdsplanen för de små avloppen uteblir riskerar en av konsekvenserna bli en orättvis 
situation mellan den grupp av fastighetsägare som måste ansluta sig till kommunalt VA och de som inte 
anses behöva det men ändå har brister på sina anläggningar där risk föreligger för miljö- och hälsa.  

8.1 Befintlig och planerad gemensamhetsanläggning utom VO 
När det gäller Vitsand avloppsförening och Norra Stenarmen finns redan idag fungerande 
gemensamhetsanläggningar som är anslutna till kommunens VA-nät. I dagsläget bedöms de inte som 
§6-områden. Inom Jävre-Hällskatan finns en befintlig vattenförening och området utgör därför inte ett 
§6-område. 
 
Önskemål kan finnas att verksamhetsområde utökas inom de här områdena och de befintliga enskilda 
VA-ledningarna och övriga anordningar övertas av Pireva. Ett eventuellt framtida övertagande anses 
dock inte vara en akut fråga som dessutom kräver omfattande utredning, bl.a. avseende 
statusbedömning, ansvarsgränser och ersättningsfrågor.  
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9 Riktlinjer för hantering av 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 rapports 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.  
 
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. 
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10 Konsekvensanalys 
Denna konsekvensanalys gäller revidering av riktlinjer för utökning av verksamhetsområde vatten och 
avlopp samt utbyggnadsplan för VA. 
 

10.1 Sociala konsekvenser 
Bedömningsmodellen och riktlinjerna gör att kommunen bibehåller sin tydlighet i VA-planeringen. Det 
gör det lättare för den enskilde medborgaren att sätta sig in i kommunens planer och bedömningar. Detta 
medför en positiv samhällseffekt då det för den enskilde medborgaren skapar trygghet att känna till hur 
kommunen planerar för VA-utbyggnad i området. Planeringen skapar också trygghet för tjänstemännen 
vid berörda förvaltningar.  
 
Att människor känner förtroende för kommunen som VA-huvudman och tillsynsmyndighet hjälper till 
att skapa en social trygghet på ett övergripande plan. Vatten- och avloppsfrågor kan dock vara svåra att 
kommunicera eftersom sambanden ofta är komplexa och VA-systemet till stor del är ”osynligt” för folk 
i allmänhet. Detta innebär en risk för missuppfattningar och kan möjligen skapa en känsla av otrygghet 
hos medborgarna.  
 
VA-utbyggnad inom bebyggelse som karakteriseras av fritidshus eller landsbygd kan medföra att dessa 
områden omvandlas (successivt ökande permanentboende). Den standardökning som kommunalt VA 
innebär kan skapa splittring i det sociala sammanhang som den samlade bebyggelse utanför tätorten 
utgör. Information och delaktighet är viktigt för att motverka denna splittring, men VA-planeringen kan 
trots detta föra med sig att vissa fastighetsägare känner sig överkörda eller fråntagna den ursprungliga 
sociala miljön (”stugan på landet”).  
 
Ett ökat fokus på förbättringsåtgärder av små avlopp är idag ett nationellt utbrett åtgärdsområde, men 
risken finns även här att vissa fastighetsägare upplever det som ett intrång eller missförstår själva 
huvudorsaken – att värna hälsa och miljö på lång sikt.  
 
Kostnaden för den enskilde kan bli betydande. En investering i enskilt VA efter ett föreläggande eller en 
anslutningsavgift till kommunalt VA kan skapa oro för den enskilde när det gäller finansieringen. 
Sociala effekter som kan uppstå är att det blir en stor omsättning på fastighetsägandet genom 
försäljningar. Även slitningar inom familjer/släkt där olika viljor står emot varandra kan uppstå.  
Förbättrade VA-lösningar och indirekt långsiktigt god dricksvattenförsörjning och miljöskydd innebär 
dock att attraktiva livsmiljöer bibehålls, utvecklas och kan skapas utanför tätorten. 
 

10.2 Ekologiska konsekvenser 
Fler kommunala VA-anläggningar kommer att medföra färre små anläggningar vilket i sin tur resulterar 
i mindre utsläpp av framförallt näringsämnen men även bakterier och oönskade kemikalier.  
Historiskt har vatten- och avloppssystemen huvudsakligen utvecklats utifrån behov inom hälso- och 
miljöområdet. Åtgärder som utvecklar och förbättrar dagens allmänna VA-hantering innebär därför i sig 
positiva konsekvenser för miljön, jämfört med att åtgärder inte görs. En förutsättning är att VA-systemet 
anpassas till samhällsutveckling och tillkommande belastning från ökande tätortsbefolkning samt att 
funktionen bibehålls genom en rätt anpassad förnyelse och förbättring av befintliga anläggningar (både 
kommunala och enskilda).  
 
Konsekvenserna av VA-utbyggnad som följer av prioriteringsmodell och riktlinjer ger förutsättningar 
för minskad miljöpåverkan i Piteå kommun, i första hand på grund av att kommunala 
avloppsreningsanläggningar generellt har högre reningsgrad och säkrare/kontrollerad drift än enskilda 
lösningar. Detta är viktigt steg i arbetet med att nå god ekologisk och kemisk status i sjöar och 
vattendrag, grundvatten och ytvatten.  
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Lokalt ökad belastning på vissa recipienter till följd av framtida samhällsutveckling är en viktig fråga att 
bevaka. VA-utbyggnaden kan stimulera ökad permanentningsgrad, nybyggnation och allmän påverkan 
på mark och vatten i aktuella områden. Föreslagna åtgärder ger överlag positiva effekter för det 
allmänna hälsotillståndet (främst pga minskad risk för lokal avloppspåverkan på råvatten/dricksvatten). 
Färre små avlopp och dricksvattenbrunnar bedöms minska risken för förorening av dricksvattentäkter. 
Ökad permanentningsgrad kan i sin tur leda till en ökad miljöbelastning då hårdgöringsgrad och 
dagvattenavrinning ökar samt en generellt ökad risk för föroreningsspridning. 
 

10.3 Ekonomiska konsekvenser 
VA-planeringsarbetet pekar ut vilka områden som blir aktuella för va-utbyggnation kommande år samt 
vilka områden som kommer kvarstå med enskilda lösningar. Båda grupperna av fastighetsägare kommer 
påverkas ekonomiskt. 
 

10.3.1 Fastighetsägare med små avlopp  
Där VA-utbyggnad ej planeras kommer man i många fall att behöva investera i förbättrade 
avloppsanläggningar efter att avdelningen för miljö och hälsoskydd enligt tillsynsplan genomför tillsyn 
och förelägger om åtgärder när bristfälliga avloppslösningar uppdagas. Kostnaden för dessa åtgärder 
kommer att variera, men investeringar på i storleksordningen 60 000 – 120 000 kr kan bli aktuella för 
den enskilde. Denna kostnad avser enskild avloppsanläggning baserad på konventionella passiva system 
som t.ex. slamavskiljare och infiltrationsanläggning/markbädd. Minireningsverk innebär högre 
investerings och driftskostnader.  
 
Kostnader för att upprätthålla en god avloppslösning är återkommande (10 - 30 års sikt beroende på 
anläggningstyp och markförhållanden). Infiltrationsanläggningar mättas med tiden och måste grävas om 
till en kostnad av ca 30 000 – 40 000 kr. Tekniken i minireningsverk måste också upprätthållas och 
uppgraderas vilket kostar pengar. Fastighetsägare med WC och slamavskiljare har även löpande 
kostnader i form av slamtömningsavgifter på mellan 1 000 - 1 500 kr/år och de som har minireningsverk 
har varierande driftskostnader beroende på upplägg med service och serviceavtal.  
 
En fastighetsägare som avser genomföra förbättringar eller anlägga ett nytt enskilt avlopp kan i tätare 
bebyggda områden påräkna dyrare utredningskostnader. Fastighetsägaren har bevisbördan att visa att 
dennes planerade framtida anläggning inte riskerar orsaka olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt 
och kan tvingas anlita konsulthjälp till detta vilket bedöms kosta 10 000 – 20 000 kr. 
 

10.3.2 Fastighetsägare som ansluts till kommunalt VA 
Vid beslut om verksamhetsområde blir VA-huvudmannen (Pireva) skyldig att upprätta 
förbindelsepunkter vid tomtgräns till samtliga fastigheter inom området för att möjliggöra inkoppling till 
det kommunala nätet. Fastighetsägarna blir i sin tur skyldiga att betala anläggningsavgift. Utöver 
anläggningsavgiften bekostar fastighetsägaren VA-arbeten inom sin egen fastighet. 
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för anslutning till ledningsnätet, därefter startas ett löpande 
brukningsabonnemang upp med Pireva. Erfarenhetsmässigt innebär kommunalt VA en värdeökning på 
fastigheten. 
 
Anläggningsavgiftens syfte är att finansiera tillkommande fastigheter inom befintligt eller utökat 
verksamhetsområde. Anläggningsavgiften är ett sätt att fördela kostnaderna enligt vattentjänstlagens 
krav på rättvisa och skälighet samt kommunallagens likställighetsprincip.  
 
Efter utförande av omvandlingsområdena Hemlunda och Vitsand 2014 - 2016 justerade Pireva Va-taxan 
och nuvarande anläggningsavgift är anpassad för att inkludera omvandlingsområden.  
Det innebär att ingen justering av anläggningsavgiften till följd av detta är nödvändiga i dagsläget. I 
övrigt justeras taxan årligen utifrån kostnadsökningar. 
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Anläggningsavgifter för VA baseras på flera olika poster där tomtytan är en del. För normalvillan i 
föreslagna omvandlingsområden är tomterna relativt stora vilket medför att genomsnittlig 
anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och spillvattenavlopp är ca 160 000 kr inkl. 
moms (2022 års nivå). 
 
 

10.3.3 Förslag till kostnads/ansvarsfördelning inom omvandlingsområden 
I nedan schematiska skiss visas förslag på kostnads- och ansvarsfördelning inom de nya 
omvandlingsområdena.  
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11 Sammanfattning av förslag till politiska beslut 
För verkställande av ovan angivna förslag föreslås följande beslutas av styrgruppen att gå vidare för 
fortsatt beslut i Kommunfullmäktige. 
  

1. Förslag till aktualisering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp i Piteå  

2. Förslag till utbyggnadsplan 

3. Förslag till verksamhetsområde för Rosvik – Kalvön – Kalvöhällan samt Hällskäret 
(preliminärt VO för Norra Fårön (Vägen västerut – Valhallavägen), där beslut tas i senare 
skede närmare verkställande) 

 

 

 



BILAGA 1 
 

Kommunal recipientprovtagning av kustrecipienter 
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Kommunal recipientprovtagning av 
kustrecipienter 
 
En recipient är i detta sammanhang det område, eller vattenförekomst, som är mottagare av det vatten 
som vi släpper ut. Det kan vara dagvatten, avloppsvatten (renat eller orenat) eller processvatten från 
industri. Det vatten som vi tillför påverkar recipienten på olika sätt och i olika utsträckning samtidigt 
som en recipient inte är en annan lik. Vattenvolymen och omsättningstiden är parametrar som avgör 
hur känslig eller lättstörd en recipient är. En recipient med liten vattenvolym är oftast grund och är 
omsättningstiden lång så är den betydligt känsligare än en recipient med större vattenvolym eller 
kortare omsättningstid. Det som vi kommuninnevånare tillför recipienten är oftast näringsämnen 
(kväve och fosfor) medan metaller och annat miljöstörande oftast kommer från industrier eller har ett 
naturligt, berggrundsrelaterat, ursprung.   
 
Det går att se hur lättpåverkad eller känslig en recipient är genom att undersöka vattendjupet och 
mängden vatten som tillförs (omsättningstid). En vattenförekomst som Svensbyfjärden har helt andra 
förutsättningar och påverkas helt annorlunda av en viss mängd näringsämnen som tillförs än en 
vattenförekomst av typ Bertnäsfjärden. Svensbyfjärden är relativt djup och har en kort omsättningstid 
(hela vattenmängden byts ut ganska ofta på ett år) medan Bertnäsfjärden är mycket grund och en 
betydligt längre omsättningstid. Bertnäsfjärden tål en betydligt mindre mängd näringsämnen innan det 
börjar uppstå övergödningsproblem. 
 
För att belysa nuvarande tillstånd vad gäller vattenkvalitet i våra recipienter genomförs 
vattenprovtagningar. Där analyseras vattnet med avseende på halter av bland annat näringsämnen, 
tungmetaller, oljebaserade ämnen och andra miljögifter. Om det inte finns mätvärden så har nuvarande 
status, tillstånd, beräknats utifrån vattenförekomstens fysiska förutsättningar och närliggande 
provtagningsresultat.   
  
Dagens statusklassning i våra recipienter är mycket viktig. Denna klassning dikterar hur vi får 
behandla våra vatten framöver, klassningen styr hur vi skall hantera det vatten som vi tillför 
recipienten. Miljökvalitetsnormen (MKN) för våra kustvatten är God status och det gäller både för 
ekologiska parametrar som vattenkemiska parametrar. Att det är en norm innebär inte att det är ett mål 
som vi skall försöka att nå utan att vi skall nå God Status. Det innebär att till de av våra våra 
recipienter som är känsliga får vi inte tillföra en så stor mängd näringsämnen att nuvarande status 
försämras. Samtidigt att till de recipienter som idag inte har god status får tillskottet vara noll eller 
minskas för att MKN skall uppfyllas.  
 
Statusklassning för t.ex. Ekologisk status omfattar: 

- Biologiska kvalitetsfaktorer 
- Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 
- Hydromorfologi 

 
Det finns i dagsläget ett tiotal olika parametrar inom vardera av de tre ovan listade 
faktorgrupperingarna. Ingen av de drygt trettio parametrarna som ingår inom Ekologisk status 
får försämras, även om inte den sammanvägda statusklassningen för Ekologisk status förblir 
oförändrad eller förbättrad. 
 
Kommunens recipienter i kusten har idag vissa undantag för vissa Kemiska parametrar som ingår i 
MKN för ytvatten. Det gäller halterna av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar). 
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Gränsvärdet som satts inom EU är så lågt att Sverige aldrig kommer att nå dit. Båda dessa 
föroreningar finns ackumulerade i vår miljö och anses komma med luften från långväga källor och i 
dagsläget finns ingen rimlig teknik som gör en rening möjlig. Halterna får dock inte öka. Kvicksilver 
och PBDE finns framför allt i vattenlevande toppredatorer som rovfisk och i fiskätande rovfåglar. 
 
I Vatteninformationssystemet Sverige (VISS) finns Sveriges vattenförekomster med MKN och 
nuvarande statusklassning samlade. Den samlade bilden av våra kustvattenförekomster och därmed 
kustrecipienter är att de djupare vattenförekomsterna som inte ligger närmast fastlandskusten uppfyller 
idag MKN. De vattenförekomster som ligger närmast fastlandet och har en liten vattenvolym eller 
lång omsättningstid har idag en statusklassning som är sämre än MKN, tabell 1. I vissa av kommunens 
recipienter har ett eget provtagningsprogram påbörjats, eftersom den statusklassning som finns i VISS 
inte bygger på vattenprovtagningar utan på s.k. expertbedömningar. De är baserade på 
vattenförekomstens fysiska förutsättningar och eventuella närliggande vattenkemiska undersökningar.    
 
Tabell 1. De kustvattenförekomster som ligger inom Piteå kommun. Vissa är även recipienter för kommunens 
dagvatten och avloppsvatten (renat eller orenat). *=statusklassade med mätvärden. 

Vattenförekomst MKN Nuvarande klassning VISS Kommunens prover 
  Ekologisk Status Kemisk Status  
Brändöfjärden God Måttlig Uppnår ej god Otillfredsställande* 
Bastafjärden God Måttlig Uppnår ej god Otillfredsställande* 
Harrbäcksfjärden God God Uppnår ej god Måttlig* 
Storfjärden God God Uppnår ej god Måttlig* 
Jävrefjärden God God Uppnår ej god God* 
Håkansöfjärden God Måttlig Uppnår ej god Otillfredsställande* 
Bärtnäsfjärden God God Uppnår ej god Otillfredsställande* 
Rävahavet God Måttlig Uppnår ej god Måttlig* 
Davids stenar God God Uppnår ej god Måttlig* 
Nördfjärden God Måttlig Uppnår ej god God* 
Mjoöfjärden God God Uppnår ej god God* 
Haraholmsfjärden God Måttlig Uppnår ej god Måttlig* 
Bondöfjärden God God Uppnår ej god God* 
Svensbyfjärden God God Uppnår ej god God* 
Baggholsdraget God God Uppnår ej god Ingår ej i vårt program 
Vargödraget* God God Uppnår ej god Ingår ej i vårt program 
Bursfjärden God Måttlig Uppnår ej god Ingår ej i vårt program 
Yttrefjärden* God God Uppnår ej god Ingår ej i vårt program 
Inrefjärden* God Måttlig Uppnår ej god Ingår ej i vårt program 
N.bottens skärg. k.vatten* God God Uppnår ej god Ingår ej i vårt program 

 
De av kommunens vattenförekomster som i VISS har en statusklassning som bygger egentliga 
mätvärden är Inre- och Yttrefjärden, Vargödraget och Norrbottens skärgårds kustvatten. Det innebär 
att det inte finns någon tillförlitlig statusklassning av kommunens recipienter. Problemet med det är att 
det inte går att påvisa om en viss verksamhet försämrar nuvarande status, vilket ju inte är tillåtet. För 
att kunna planera framtida etableringar måste dagens statusklassning vara känd och ha en klassning 
baserad på riktiga mätvärden och inte antagande. 
 
Den statusklassning som kommunens provtagningsprogram ger indikationer mot skiljer sig i vissa fall 
från den statusklassning som finns redovisad i VISS. Den klassning som redovisas bygger på halter av 
näringsämnen från ett års provtagning med tre provtagningar/år. I vissa av de vattenförekomster som 
redovisas i tabell 1 fanns ingen vinterprovtagning genomförd vid tiden för konsultens sammanställning 
av tillståndet i kommunens recipienter (Rapporten återfinns i sen helhet i bilaga A). Nu är dock 
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vinterprovtagning genomförd i samtliga vattenförekomster som ingår i vårt provtagningsprogram, 
därför kan en preliminär statusklassning gällande Ekologisk Status redovisas här. Säkerheten är 
naturligtvis ganska låg med bara ett års provtagning men programmet är tänkt att genomföras även 
efter det att LOVA-projektet avslutats, för att få större tillförlitlighet på statusklassningen. Är 
resultaten likvärdiga mellan åren kan programmet sedan glesas ut med provtagning vart annat eller 
vart tredje år. 
 
Det som undersökningsprogrammet visar är att kommunens recipienter är överbelastade vad gäller 
näringsämnen. Det innebär att det inte får tillföras mer näringsämnen än vad det görs idag eftersom 
nuvarande status inte får försämras. Det är inte säkert att ett nolltillskott av näringsämnen innebär att 
MKN uppnås men det är ett måste för att ens möjligheten skall finnas. 
 
EU-domstolen har i en dom den 1 juli 2015, mål C461/13 (Weserdomen), gällande hur 
miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten ska tolkas och tillämpas i tillståndsärenden, 
funnit att medlemsstaterna inte får ge tillstånd till en verksamhet som medför att: 

- en vattenförekomsts status sänks (försämras) eller  
- äventyrar att en miljökvalitetsnorm kan följas.  

 
Med försämring avses enligt domstolen en sänkning av status av någon ingående kvalitetsfaktor 
även om inte den övergripande statusen sänks. Om statusen redan är försämrad gentemot MKN får 
ingen ytterligare försämring ske. 
 
Sammanfattning av vad domen innebär för kommunen: 

- ekologiska miljökvalitetsnormer är bindande   
- Icke-försämringskravet på miljökvalitetsfaktornivå   
- Inte tillåta projekt som äventyrar att MKN följs   
- Skyldighet att agera 

 
Bedömningen att domstolens beslut har bäring på planärenden och andra ärenden enligt PBL. En 
slutsats av domen är att det ställs betydligt större krav på underlag och miljökonsekvensbeskrivningar i 
samband med planärenden och andra ärenden enligt PBL. 
 

 Kan detaljplanen orsaka en försämring av ytvattenstatus?  
 Äventyrar detaljplanen möjligheten att följa miljökvalitetsnormen? 

 
Om det framkommer att någon av ovanstående punkter är relevanta så kommer Kommuner att behöva 
visa att man genom andra dagvattenåtgärder i kommunen kommer att kunna reducera belastningen på 
recipient med sänkt status så att god ekologisk status år 2027 kan uppnås. Med andra ord att även om 
planerad utbyggnad i sig inte medför en försämring så kan den innebära att en förbättring av 
nuvarande status försvåras, det är inte tillåtet. Kommunen måste framöver kunna visa, inte bara 
nuvarande status och en effekt av en etablering., utan även att den inte gör det svårare att uppnå MKN.  
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1 INLEDNING 
Piteå kommun har genomfört vattenprovtagning i flera av de ytvattenförekomster som 
ligger runt Piteå tätort under år 2021. Provtagningen är genomförd på 12 lokaler, 
fördelade i tio vattenförekomster i kommunen (figur 1 och tabell 1). Under året har 
lokalerna provtagits i mars, juli och september och analyserna inkluderar bl.a. 
näringsämnen och metaller. Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag att utvärdera tagna 
vattenprover.  
 
Uppdraget har inkluderat statusbedömning av näringsämnen och metaller baserat på 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25). För de vattenförekomster 
som ej uppnår god status för näringsämnen har även belastning av näringsämnen från 
olika källor sammanställs baserat på modellen ”Modelldata per områden” (SMHI 2022). 
Utöver detta diskuteras bl.a. provtagningsprogram och provtagna parametrar.  
 

 
Figur 1. De aktuella provtagna lokalerna i Piteå.  
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Tabell 1. Sammanställning av de provtagna stationerna samt aktuella vattenförekomster, vattenkategori och 
position (SWEREF99TM).  

Stationsnamn Provkod Vattenförekomst enl. VISS Vattenkategori Latitud Longitud 

Svensbyfjärden, väst SVV Svensbyfjärden Sjö 7260056 793456 

Svensbyfjärden, ost SVO Svensbyfjärden Sjö 7260376 795142 

Bondöfjärden, väst BOV Bondöfjärden Kust 7249639 806444 

Bondöfjärden, mitt BOM Bondöfjärden Kust 7249324 809360 

Bondöfjärden, ost BOO Norrbottens skärgårds kustvatten Kust 7246371 812381 

Storsandholmsviken STO  Haraholmsfjärden Kust 7259184 809550 

Nördfjärden NOR  Nördfjärden Kust 7260339 802632 

Rävahavet RAV  Rävahavet Kust 7263881 802654 

Mjoöfjärden MJO Mjoöfjärden sek namn Kust 7262287 809422 

Davids stenar DAV  Davids stenar Kust 7262972 805587 

Bärtnäsfjärden BER Bärtnäsfjärden Kust 7266248 800566 

Håkansöfjärden HAK Håkansöfjärden Kust 7265693 805231 

1.1 YTVATTENFÖREKOMSTER, MILJÖKVALITETSNORMER OCH STATUS  

De provtagna stationerna är fördelade i tio vattenförekomster (tabell 1). Dessa 
ytvattenförekomster täcker in stora delar av kusten i Piteå kommun samt 
Svensbyfjärden. Grunden för arbetet med vattenförvaltning är att minst god status ska 
uppnås för alla vattenförekomster samt att status inte får försämras. Det så kallade 
icke-försämringskravet gäller på  kvalitetsfaktornivå (Havs och vattenmyndigheten 
2016b). I avsnitten nedan sammanfattas miljökvalitetsnormer (MKN) och 
statusbedömningar för ytvattenförekomsterna som ingår i denna rapport (VISS 2022).  
 
För samtliga vattenförekomster är den gällande miljökvalitetsnormen (förvaltningscykel 
3, år 2017 till 2021) god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. För flera 
vattenförekomster finns undantag i form av mindre stänga krav och tidsfrister. Alla 
kvalitetsfaktorer ska uppnå god status förutom de kvalitetsfaktorer som har ett 
undantag i form av mindre stränga krav. Tidsfristerna ges för att ytterligare tid kan 
krävas för att vidta åtgärder eller för att vidtagna åtgärder ska få mätbar effekt i 
naturen. Exempel på tidsfrister för ekologisk status är år 2027 i Haraholmsfjärden 
vilket motiveras av kunskapsbrist. Även vattenförekomsterna Nördfjärden, Rävahavet 
och Håkansöfjärden har tidsfrister både till år 2027 och 2039. Dessa tidsfrister rör 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsfaktorer kopplade till övergödning. 
Motiveringarna är att det är tekniskt omöjligt att nå god status tidigare än 2027 och att 
även om åtgärder vidtas så fort som möjligt så kommer det på grund av naturliga 
förhållanden ta tid innan effekterna blir mätbara i naturen.  
 
För kemisk ytvattenstatus finns undantag (med mindre stränga krav) för kvicksilver och 
kvicksilverföreningar samt för bromerade difenyletrar. Denna påverkan kommer till 
stor del via långväga luftburen deposition och dessa ämnen bedöms överskrida 
gränsvärdena i samtliga svenska vattenförekomster. Även dioxiner och dioxinlika 
föreningar har ett undantag i form av senare målår (år 2027) i samtliga 
kustvattenförekomsterna (d.v.s. ej Svensbyfjärden). Detta då studier av strömming och 
extrapolering av resultaten tyder på att gränsvärden överskrids i samtliga 
kustvattenförekomster i Norrbotten.   
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Enligt nuvarande bedömning (VISS 2022) är den ekologiska statusen god i 
vattenförekomsterna Svensbyfjärden, Bondöfjärden, Norrbottens skärgårds kustvatten, 
Mjoöfjärden, Davids stenar och Bärtnäsfjärden. Statusen i vattenförekomsterna 
Haraholmsfjärden, Nördfjärden, Rävahavet och Håkansöfjärden är måttlig. Detta då en 
eller flera kvalitetsfaktorer kopplade till övergödning bedöms eller har uppmätts vara 
måttliga. Flera bedömningar har dock låg tillförlitlighet p.g.a. gammal data.   
 
Ingen av de aktuella vattenförekomsterna uppnår idag god kemisk ytvattenstatus vilket 
beror på att de prioriterade ämnena kvicksilver och kvicksilverföreningar och 
bromerade difenyletrar, samt för kustvattenförekomsterna även dioxiner och dioxinlika 
föreningar, bedöms överskriva gränsvärdena för god kemisk status (VISS 2022).  

2 RESULTAT 

2.1 STATUSBEDÖMNINGAR 

Status för näringsämnen och ammoniak samt metallerna arsenik, koppar, krom, zink, 
bly och kadmium har bedömts. Dessa har bedömts då de inkluderades i den levererade 
datan. Statusbedömningen är gjord enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2019:25).  

2.1.1 NÄRINGSÄMNEN 

Sammanvägd status för kvalitetsfaktorn näringsämnen presenteras i figur 2. Beräknade 
EK-värden samt status för vattenförekomsten Svensbyfjärden (sjö) presenteras i tabell 
2. För övriga vattenförekomster (kust) presenteras EK-värden och status för samtliga 
parametrar av näringsämnen i tabellerna 3-6. Anledningen till att sjöar- och 
kustvattenförekomster separeras är att olika metoder används för statusbedömning av 
näringsämnen (HVMFS 2019:25).  
 
Sammanvägd status för näringsämnen varierar mellan vattenförekomsterna (figur 2). 
Statusen är hög i Svensbyfjärden och vid lokalerna i Bondöfjärden 
(vattenförekomsterna Bondöfjärden och Norrbottens skärgårdes kustvatten). Statusen 
är hög för samtliga parametrar i dessa vattenförekomster med undantag för fosfor på 
sommaren vilket visar god status. Även fosfor på vintern på lokal Bondöfjärden mitt 
visar god status (tabell 5).   
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Figur 2. Sammanvägd status av näringsämnen enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda 
provtagningspunkterna.  

I vattenförekomsterna Nördfjärden och Mjoöfjärden är den sammanvägda statusen för 
näringsämnen god, även om statusen varierar mycket mellan olika parametrar (figur 2, 
tabell 6).  
 
Sämst sammanvägd status (otillfredsställande) för näringsämnen, finns i 
vattenförekomsterna Håkansöfjärden och Bärtnäsfjärden (figur 2, tabell 6). I Rävahavet, 
Davids stenar och Storsandholmsviken är den sammanvägda statusen för 
näringsämnen måttlig. Även i dessa vattenförekomster varierar statusen mycket mellan 
de olika parametrarna (tabell 6).   
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Tabell 2. Statusbedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen i sjövattenförekomsten Svensbyfjärden baserat på provtagning år 2021.  

 
 

Tabell 3. Beräknade ekologiska kvalitetskvoter vid bedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen i kustvattenförekomsterna Bondöfjärden och Norrbottens skärgårds kustvatten. 
Baserat på provtagning år 2021. 

 

 

 

 

 

Åsmedel Svensbyfjärden, 
ost

Åsmedel Svensbyfjärden, 
väst

Augustivärde 
Svensbyfjärden, ost 
(medel juli och sept)

Augustivärde 
Svensbyfjärden, väst 
(medel juli och sept)

Augustivärde 
Svensbyfjärden, ost 

(sämsta värdet, sept)

Augustivärde 
Svensbyfjärden, väst 
(sämsta värdet, sept)

M etod (HVM FS 2019:25) Formel 1.2 Formel 1.2 Formel 1.4 Formel 1.4 Formel 1.4 Formel 1.4

Referensvärde Fosfor 21,89 22,23 40,63 41,82 51,00 52,12

EK-värde 2,12 2,38 3,53 4,18 3,40 4,01

Status Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Kustvatten Vattenförekomst enl VISS Bondöfjärden Bondöfjärden Bondöfjärden Norrbottens sk. kust.

Ekologisk kvalitetskvot (EK) Stationsnamn Bondöfjärden, mitt Bondöfjärden, väst Bondöfjärden Total Bondöfjärden, ost

Kvalitetsfaktor Parameter

F o sfo r so mmar 0,79 0,81 0,80 0,76

Kväve so mmar 0,96 1,00 0,98 0,99

F o sfo r v inter 0,78 0,94 0,86 0,79

Kväve v inter 1,00 1,00 1,00 1,00

Lö st o o rganiskt  kväve (D IN )  -  vinter 0,94 1,00 0,97 0,87

Lö st o o rganiskt  fo sfo r (D IP )  -  v inter Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data

Näringsämnen



 

 

 

Uppdrag: 321368, Statusberäkningar kustvatten Piteå kommun 2022-03-04 
Beställare: Piteå kommun  

 
9(28) 

Tabell 4. Beräknade ekologiska kvalitetskvoter vid bedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen i kustvattenförekomsterna Bärtnäsfjärden, Davids stenar, Håkansöfjärden, 
Mjoöfjärden, Nördfjärden, Rävahavet och Haraholmsfjärden. Baserat på provtagning år 2021. 

 

Tabell 5. Statusbedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen i kustvattenförekomsterna Bondöfjärden och Norrbottens skärgårds kustvatten baserat på provtagning år 2021.  

 
 
 
  

Kustvatten Vattenförekomst enl VISS Bärtnäsfjärden Davids stenar Håkansöfjärden Mjoöfjärden sek namn Nördfjärden Rävahavet Haraholmsfjärden

Status Stationsnamn Bärtnäsfjärden Davids stenar Håkansöfjärden Mjoöfjärden Nördfjärden Rävahavet Storsandholmsviken

Kvalitetsfaktor Parameter

F o sfo r so mmar 0,40 0,46 0,42 0,58 0,64 0,39 0,43

Kväve so mmar 0,67 0,88 0,69 0,99 1,00 0,79 0,98

F o sfo r v inter 0,32 0,48 0,42 0,63 0,64 0,55 0,52

Kväve vinter 0,41 0,72 0,55 0,93 0,74 0,82 0,85

Lö st  o o rganiskt  kväve (D IN ) -  vinter 0,27 0,52 0,46 0,57 0,43 0,58 0,52

Lö st  o o rganiskt  fo sfo r (D IP )  -  v inter Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data

Näringsämnen

Kustvatten Vattenförekomst enl VISS Bondöfjärden Bondöfjärden Bondöfjärden Norrbottens sk. kust.

Status Stationsnamn Bondöfjärden, mitt Bondöfjärden, väst Bondöfjärden Total Bondöfjärden, ost

Kvalitetsfaktor Parameter

F o sfo r so mmar God God God God

Kväve so mmar Hög Hög Hög Hög

F o sfo r v inter God Hög Hög Hög

Kväve v inter Hög Hög Hög Hög

Lö st o o rganiskt  kväve (D IN )  -  vinter Hög Hög Hög Hög

Lö st o o rganiskt  fo sfo r (D IP )  -  v inter Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data

Sammanvägd status fö r näringsämnen Hög Hög Hög Hög

Näringsämnen
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Tabell 6. Statusbedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen i kustvattenförekomsterna Bärtnäsfjärden, Davids stenar, Håkansöfjärden, Mjoöfjärden, Nördfjärden, Rävahavet och 
Haraholmsfjärden baserat på provtagning år 2021. 

 
 
  

Kustvatten Vattenförekomst enl VISS Bärtnäsfjärden Davids stenar Håkansöfjärden Mjoöfjärden sek namn Nördfjärden Rävahavet Haraholmsfjärden

Status Stationsnamn Bärtnäsfjärden Davids stenar Håkansöfjärden Mjoöfjärden Nördfjärden Rävahavet Storsandholmsviken

Kvalitetsfaktor Parameter

F o sfo r so mmar Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande M åttlig M åttlig Otillfredsställande Otillfredsställande

Kväve so mmar M åttlig Hög M åttlig Hög Hög God Hög

F o sfo r v inter Otillfredsställande M åttlig M åttlig M åttlig God M åttlig M åttlig

Kväve vinter Dålig M åttlig Otillfredsställande God M åttlig M åttlig M åttlig

Lö st  o o rganiskt  kväve (D IN ) -  vinter Dålig M åttlig M åttlig M åttlig Otillfredsställande M åttlig M åttlig

Lö st  o o rganiskt  fo sfo r (D IP )  -  v inter Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data Ej Data

Sammanvägd status fö r näringsämnen Otillfredsställande M åttlig Otillfredsställande God God M åttlig M åttlig

Näringsämnen
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2.1.2 SÄRSKILDA FÖRORENANDE ÄMNEN OCH KEMISK STATUS 

Särskilda förorenande ämnen är en kvalitetsfaktor under ekologisk status. I denna 
kvalitetsfaktor bedöms flera parametrar och de som är relevanta för denna rapport är 
ammoniak samt metallerna arsenik, koppar, krom och zink. Vid bedömningen av 
kemisk status bedöms flera s.k. prioriterade ämnen och de som är relevanta för denna 
rapport är metallerna bly och kadmium.  
 
Ammoniak 
Status beräknades för det särskilt förorenande ämnet ammoniak (NH3-N) i de 
provtagna vattenförekomsterna. Halterna av ammoniak beräknades från de 
analyserade halterna av ammonium (NH4-N) samt temperatur och pH enligt HVMFS 
2019:25. Halterna av ammoniak understeg gränsvärdena både för årsmedel och 
maximal koncentration med god marginal i samtliga vattenförekomster. Detta ger 
klassificeringen god status med avseende på ammoniak i samtliga vattenförekomster.  
 
Metaller 
Status bedömdes för metallerna arsenik, koppar, krom, zink, bly och kadmium baserat 
på levererad data från år 2021. Statusbedömningen gjordes enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) och som stöd användes bl.a. Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2016:26 rörande miljögifter i vatten. För detaljer 
kring bedömningen av metaller, se bilaga 1.  
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Figur 3. Statusbedömning av arsenik enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda provtagningspunkterna. 

Status för arsenik bedömdes till god på samtliga provtagningspunkter förutom på 
lokalerna i Bärtnäsfjärden, Håkansöfjärden och Storsandholmsviken (Haraholmsfjärden) 
där statusen ej kunde bedömas (figur 3, tabell 7 och 8). Status kunde ej bedömas i 
dessa vattenförekomster då årsmedelvärdet översteg gränsvärdet för god status (efter 
korrigering för bakgrundsvärden). Proverna är dock ej filtrerade vilket de skall vara för 
en korrekt bedömning och detta påverkar troligen resultatet.  
 



 

 

 

Uppdrag: 321368, Statusberäkningar kustvatten Piteå kommun 2022-03-04 
Beställare: Piteå kommun  

 
13(28) 

 
Figur 4. Statusbedömning av koppar enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda provtagningspunkterna. 

Status för koppar bedömdes till god på samtliga provtagningspunkter förutom på 
lokalerna i Bärtnäsfjärden och Mjoöfjärden där status ej kunde bedömas (figur 4, tabell 
7 och 8). Status kunde ej bedömas i dessa vattenförekomster då årsmedelvärdet 
översteg gränsvärdet för god status. Då DOC saknades användes gränsvärdet 1,45 µg/l 
i stället för biotillgänglig halt enl. HVMFS2019:25. Proverna är dock ej filtrerade vilket 
de skall vara för en korrekt bedömning. Årsmedel ligger nära gränsvärden i både 
Bärtnäsfjärden 0,5 meter (1,63 µg/l) och Mjoöfjärden 0,5 meter (1,77 µg/l) vilket 
möjligtvis indikerar att god status skulle nås om löst koppar analyserats.  
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Figur 5. Statusbedömning av krom enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda provtagningspunkterna. 

Status för krom bedömdes till god på samtliga provtagningspunkter (figur 5, tabell 7 
och 8). Årsmedel understiger gränsvärde även om proverna är ofiltrerade. 
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Figur 6. Statusbedömning av zink enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda provtagningspunkterna. 

Status för zink kunde ej bedömas förutom på lokalerna i Svensbyfjärden där statusen 
var god (figur 6, tabell 7 och 9). Status kunde ej bedömas i dessa vattenförekomster då 
årsmedelvärdet översteg gränsvärdet för god status (efter korrigering för 
bakgrundsvärden). Proverna är dock ej filtrerade vilket de skall vara för en korrekt 
bedömning och detta påverkar troligen resultatet.  
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Figur 7. Statusbedömning av bly enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda provtagningspunkterna. 

Status för bly bedömdes till god på samtliga provtagningspunkter (figur 7, tabell 7 och 
9). Årsmedel och maxvärde understiger gränsvärden även om proverna är ofiltrerade. 
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Figur 8. Statusbedömning av kadmium enligt HVMFS 2019:25 vid de berörda provtagningspunkterna. 

Status för kadmium bedömdes till god på samtliga provtagningspunkter (figur 8, tabell 
7 och 9). Årsmedel och maxvärde understiger gränsvärden även om proverna är 
ofiltrerade. 
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Tabell 7. Statusbedömning av parametrarna arsenik, koppar, krom, zink, bly och kadmium i 
vattenförekomsten Svensbyfjärden (sjö). Baserat på provtagning år 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjö Arsenik, As Koppar, Cu Krom, Cr
Svensbyfjärden, ost 0,5m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, ost 3m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, ost 18m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, väst 0,5m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, väst 3m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, väst 11,5m God status. God status. God status. 

Kommentar till bedömningen god 
status

Årsmedel och maxvärde 
understiger gränsvärden 
även då proverna är 
ofiltrerade . Ej heller 
bakgrundsvärdet har 
behövts användas. 

Årsmedel understiger 
gränsvärden även då 
proverna är ofiltrerade. 
Biotillgängligt koppar 
beräknades. Då DOC 
saknas beräknades DOC 
enligt Havs- och 
vattenmyndighetens 
rapport 2016:26 som 
0,8xTOC. 

Årsmedel understiger 
gränsvärde även då 
proverna är ofiltrerade. 

Sjö Zink, Zn Bly, Pb Kadmium, Cd
Svensbyfjärden, ost 0,5m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, ost 3m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, ost 18m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, väst 0,5m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, väst 3m God status. God status. God status. 
Svensbyfjärden, väst 11,5m God status. God status. God status. 

Kommentar till bedömningen god 
status

Årsmedel understiger 
gränsvärden även då 
proverna är ofiltrerade 
och totalhalt (ej 
biotillgänglig halt) 
använts. Ej heller 
bakgrundsvärdet har 
behövts användas. 

Årsmedel och maxvärde 
understiger gränsvärden 
även då proverna är 
ofiltrerade och totalhalt 
(ej biotillgänglig halt) 
använts. 

Årsmedel understiger 
gränsvärde även då 
proverna är ofiltrerade. 
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Tabell 8. Statusbedömning av parametrarn arsenik, koppar och krom i berörda kustvattenförekomster i 
Piteå kommun. Baserat på provtagning år 2021. 

 

 
 
 

Hav Arsenik, As Koppar, Cu Krom, Cr
Bondöfjärden, mitt 0,5m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, mitt 3m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, mitt 23m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, ost 0,5m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, ost 3m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, ost 25m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, väst 0,5m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, väst 3m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, väst 10m God status. God status. God status. 
Bärtnäsfjärden 0,5m Kan ej bedömas Kan ej bedömas God status. 
Davids stenar 0,5m God status. God status. God status. 
Davids stenar 5,1m God status. God status. God status. 
Håkansöfjärden 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Håkansöfjärden 5,4m Kan ej bedömas God status. God status. 
Mjoöfjärden 0,5m God status. Kan ej bedömas God status. 
Mjoöfjärden 3m God status. God status. God status. 
Mjoöfjärden 9,5m God status. God status. God status. 
Nördfjärden 0,5m God status. God status. God status. 
Nördfjärden 3,5m God status. God status. God status. 
Rävahavet 0,5m God status. God status. God status. 
Rävahavet 4m God status. God status. God status. 
Storsandholmsviken 0,5m God status. God status. God status. 
Storsandholmsviken 3m Kan ej bedömas God status. God status. 
Storsandholmsviken 6m God status. God status. God status. 

Kommentar till bedömningen god 
status

Årsmedel och maxvärde 
understiger gränsvärde 
även då proverna är 
ofiltrerade. Korrigerat för 
bakgrundshalt (0,2 µg/l).

Årsmedel understiger 
gränsvärden även då 
proverna är ofiltrerade. Då 
DOC saknas används 
gränsvärdet 1,45 µg/l 
istället för biotillgänglig 
halt enl. HVMFS2019:25

Årsmedel understiger 
gränsvärde även då 
proverna är ofiltrerade. 

Kommentar då bedömning ej kan göras Status kan ej bedömas 
enligt HVMSF 2019:25. 
Årsmedelvärde är över 
gränsvärden (efter 
korrigering för 
bakgrundsvärden). 
Proverna ej är filtrerade 
vilket troligen påverkar 
resultatet mycket. 

Status kan ej bedömas 
enligt HVMSF 2019:25. 
Årsmedelvärde är över 
gränsvärden. Då DOC 
saknas används 
gränsvärdet 1,45 µg/l 
istället för biotillgänglig 
halt enl. HVMFS2019:25. 
Möjligen god status då 
årsmedel ligger nära 
gränsvärden 
(Bärtnäsfjärden 0,5m:1,63 
µg/l,  Mjoöfjärden 0,5m: 
1,77 µg/l) och proverna ej 
är filtrerade. 
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Tabell 9. Statusbedömning av parametrarn zink, bly och kadmium i berörda kustvattenförekomster i Piteå 
kommun. Baserat på provtagning år 2021. 

 

 
 
 

Hav Zink, Zn Bly, Pb Kadmium, Cd
Bondöfjärden, mitt 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bondöfjärden, mitt 3m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bondöfjärden, mitt 23m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, ost 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bondöfjärden, ost 3m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bondöfjärden, ost 25m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bondöfjärden, väst 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bondöfjärden, väst 3m God status. God status. God status. 
Bondöfjärden, väst 10m Kan ej bedömas God status. God status. 
Bärtnäsfjärden 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Davids stenar 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Davids stenar 5,1m Kan ej bedömas God status. God status. 
Håkansöfjärden 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Håkansöfjärden 5,4m Kan ej bedömas God status. God status. 
Mjoöfjärden 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Mjoöfjärden 3m Kan ej bedömas God status. God status. 
Mjoöfjärden 9,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Nördfjärden 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Nördfjärden 3,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Rävahavet 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Rävahavet 4m Kan ej bedömas God status. God status. 
Storsandholmsviken 0,5m Kan ej bedömas God status. God status. 
Storsandholmsviken 3m Kan ej bedömas God status. God status. 
Storsandholmsviken 6m God status. God status. God status. 

Kommentar till bedömningen god 
status

Årsmedel understiger 
gränsvärde (efter 
korrigering för 
bakgrundsvärden) även då 
proverna är ofiltrerade.

Årsmedel och maxvärde 
understiger gränsvärden 
även då proverna är 
ofiltrerade. 

Årsmedel understiger 
gränsvärde även då 
proverna är ofiltrerade. 

Kommentar då bedömning ej kan göras Status kan ej bedömas 
enligt HVMSF 2019:25. 
Årsmedelvärde överstiger 
gränsvärde (efter 
korrigering för 
bakgrundsvärden). 
Proverna ej filtrerade 
vilket troligen påverkar 
resultatet mycket. 
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2.2 MODELLDATA PER OMRÅDE 

För de vattenförekomster som överstiger gränsvärden för näringsämnen, d.v.s. ej 
uppnår god status, gjordes en utsökning från SMHI:s verktyg ”Modelldata per område” 
(SMHI 2022) för att få en indikation av vad belastningen av näringsämnen kommer 
från. Detta är en grov modell som innehåller information om hur mycket totalkväve och 
totalfosfor som tillförs vattenförekomster, samt information om medelbelastning eller 
nettobelastning per år från olika typer av källor. Modellen baseras på beräkningar 
för delavrinningsområden genom den hydrologiska modellen S-HYPE (SMHI 2022f) och 
beräkningar för vattenförekomster har utförts med Kustzonsmodellen (SMHI 2022g).  
 
”Kustzonsmodellen hämtar information om tillrinning av näringsämnen från land från 
beräkningar genomförda med den hydrologiska modellen S-HYPE. Den hydrologiska 
modellen simulerar flöden av vatten och näringsämnen genom mark, åar och sjöar till 
vattendragens utlopp. Modellen har med de viktigaste källorna och sänkorna för kväve 
och fosfor i mark, sjöar och vattendrag (t.ex. gödsling, nedplöjning av växtrester, 
atmosfäriskt nedfall, denitrifikation och växtupptag), liksom en förenklad beskrivning 
av omsättningen av dessa ämnen, samt flöden av vatten och näringsämnen genom det 
hydrologiska systemet” (SMHI 2022e). 
 
Utsökning ur verktyget ”Modelldata per område” gjordes för vattenförekomsterna 
Haraholmsfjärden (Storsandholmsviken), Davids stenar, Rävahavet, Bärtnäsfjärden och 
Håkansöfjärden. Resultatet presenteras i tabell 10. Tabellen innehåller information om 
mängden kväve och fosfor som når vattenförekomsten, samt information om 
modellerad belastning per år från olika källor. Under rubrikerna Total belastning från 
land, Bakgrundsbelastning från land och Antropogen belastning från land listas 
belastningen från land uppdelad på olika marktyper eller källor. Denna information 
baseras på den hydrologiska modellen S-HYPE. Total belastning från 
land och Bakgrundsbelastning baseras på två olika hydrologiska modelleringar där den 
senare är anpassad till att just visa bakgrundsbelastningen i avrinningsområdet (SMHI 
2022d). Den antropogena belastningen från land är skillnaden mellan total belastning 
och bakgrundsbelastningen. För ytterligare information kring modellen och ingående 
data, se SMHI 2022b-e.  
 
Vattenförekomsten Håkansöfjärden har högst belastning från land, för både totalkväve 
och totalfosfor (tabell 10). Även den antropogena påverkan från land är högst i 
Håkansöfjärden. De källor som främst står för kvävepåverkan är jordbruk följt av 
avloppsreningsverk. Även antropogent kväve från bl.a. sjöar & vattendrag, skog & 
hygge samt enskilda avlopp påverkar denna vattenförekomst baserat på 
modelleringen. Enligt modellen kommer antropogent fosfor främst från jordbruk och 
till mindre del även från enskilda avlopp. Från Håkansöfjärden är det högst 
nettoutflöde av näringsämnen till omgivande vattenförekomster. Då denna 
vattenförekomst angränsar till vattenförekomsterna Davids stenar och Bärtnäsfjärden 
samt ligger mycket nära Rävahavet kan möjligtvis en del av orsaken till att dessa 
vattenförekomster ej når god status stå att finna i näringspåverkan från 
Håkansöfjärden.  
 
I Rävahavet står jordbruk för den högsta modellerade belastningen av antropogent 
kväve och fosfor från land. Denna vattenförekomst påverkas även av vatten från urban 
mark inkl. dagvatten och antropogent kväve kommer även i mindre mängder från skog 
& hygge samt enskilda avlopp (tabell 10).  
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Den modellerade antropogena belastningen till vattenförekomsten Bärtnäsfjärden 
kommer främst från skog & hygge samt jordbruk. Baserat på modellen påverkas 
vattenförekomsten Haraholmsfjärden (Storsandholmsviken) främst av antropogent 
kväve från enskilda avlopp, jordbruk samt skog & hygge.   
 
I vattenförekomsten Davids stenar är den antropogena belastningen från land låg. 
Däremot har denna vattenförekomst högst nettoinflöde av näringsämnen från 
omgivande vattenförekomster. Då vatten från de inre vattenförekomsterna passerar 
Davids stenar på väg ut i skärgården är det möjligt att status för näringsämnen 
påverkas negativt genom påverkan från de inre delarna av skärgården.  
 
Tabell 10. Resultat från verktyget ”Modelldata per område” (SMHI 2022) för de vattenförekomster som ej 
uppnådde god status för kvalitetsfaktorn näringsämnen. Enheten för totalkväve (Tot-N) och totalfosfor (Tot-
P) är ton/år. 

 

Total belastning Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P
Nettoutbyte med övriga vattenförekomster -2,1 -0,1 3,1 0,3 -7,1 -0,3 0,2 0,2 -75,8 -3,1
Belastning från land 2,7 0,1 0,9 0,0 10,4 0,6 3,7 0,2 90,1 4,3
Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Atmosfärsdeposition på vattenytan 1,4 0,1 0,9 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0
Summa 2,0 0,1 4,9 0,4 3,9 0,3 4,9 0,4 15,6 1,2
Nettoutbyte med övriga vattenförekomster Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P
Inflöde från omgivande vattenförekomster 153,3 3,0 398,2 11,1 199,4 5,6 148,3 4,6 82,7 2,4
Utflöde till omgivande vattenförekomster 155,4 3,0 395,2 10,8 206,5 6,0 148,1 4,4 158,5 5,5
Summa -2,1 -0,1 3,1 0,3 -7,1 -0,3 0,2 0,2 -75,8 -3,1
Total belastning från land Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P
Sjö & Vattendrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Skog & Hygge 2,3 0,1 0,8 0,0 3,1 0,1 3,2 0,1 61,1 2,6
Myr 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 5,5 0,2
Jordbruk 0,1 0,0 0,0 0,0 6,1 0,3 0,2 0,0 12,5 1,2
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 1,3 0,1
Urbant inkl. dagvatten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0
Enskilda avlopp 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1
Avloppsreningsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
Industri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Internbelastning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 2,7 0,1 0,9 0,0 10,4 0,6 3,7 0,2 90,1 4,3
Bakgrundsbelastning från land Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P
Sjö & Vattendrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skog & Hygge 2,2 0,1 0,8 0,0 2,9 0,1 3,0 0,1 58,3 2,6
Myr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 4,7 0,2
Jordbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,1 0,0 2,8 0,3
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,9 0,1
Urbant inkl. dagvatten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Enskilda avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avloppsreningsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Internbelastning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 2,3 0,1 0,8 0,0 4,3 0,2 3,3 0,2 66,6 3,2
Antropogen belastning från land Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P
Sjö & Vattendrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Skog & Hygge 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 2,9 0,0
Myr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Jordbruk 0,1 0,0 0,0 0,0 5,2 0,3 0,1 0,0 9,7 1,0
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Urbant inkl. dagvatten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0
Enskilda avlopp 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1
Avloppsreningsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
Industri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Internbelastning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 0,4 0,0 0,1 0,0 6,2 0,3 0,4 0,0 23,4 1,1
Samtliga enheter =  ton/år

Haraholmsfjärden Davids stenar Rävahavet Bärtnäsfjärden Håkansöfjärden
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3 DISKUSSION 
Statusbedömningen i denna rapport baseras på prover tagna i mars, juli och augusti 
2021. Föreskrifterna (HVMFS 2019:25) har vissa krav på underlagsdata och rutiner för 
hur statusbedömningen skall göras. Dessa har i vissa fall frångåtts i denna rapport och 
i dessa fall är resultatet att betrakta som en indikation på status i de berörda 
vattenförekomsterna. Nedan listas på vilket sätt rekommendationer eller rutiner 
frångåtts samt förslag på korrigering av provtagningsprogrammet för bättre 
överensstämmelse med HVMFS 2019:25. Detta stycke inkluderar också övriga 
rekommendationer till framtida provtagning.  
 

 För näringsämnen i kustvatten skall ”Sammanvägning av parametrarna till 
kvalitetsfaktorn näringsämnen ske, baserat på minst treårsmedelvärde” (HVMFS 
2019:25). I denna rapport har sammanvägningen gjort utifrån endast ett års 
data, eftersom data för fler år saknas. En fortsatt provtagning rekommenderas 
för att sammanvägningen skall bli mer tillförlitligt.  

 För näringsämnen i kustvatten skall provtagning ske månadsvis. I Bottniska 
viken räknas vinterperioden som månaderna november-februari och 
sommarperioden som juni-augusti (HVMFS 2019:25). Data som ligger till grund 
för vinterperioden i denna rapport har provtagits den 13 mars och 
sommarperioden provtagits i juli och den 7 september. Både vinterperioden och 
sommarperioden inkluderar alltså data som delvis är tagna lite för sent. För 
framtida provtagning rekommenderas att flytta provtagningen till korrekta 
månader. För att öka tillförlitligheten hos vintervärdena rekommenderas 
dessutom två provtagningar även på vintern (rekommendation enligt 
vattenmyndigheten – pers. kom.).  

 Uppmätta värden för salinitet i vattnet krävs för bedömning av kvalitetsfaktorn 
näringsämnen. I denna rapport har saliniteten beräknats med hjälp av 
konduktivitet. Det rekommenderas dock att saliniteten mäts vid 
provtagningstillfället.  

 För kvalitetsfaktorn näringsämnen bedöms ytvatten ovanför språngskikt 
grundare än 10 meters djup. Det är därför ej nödvändigt att analysera 
näringsämnen i djupare vatten. Det rekommenderas också att i fält mäta var 
språngskiktet går då detta avgör vilka prover som skall vara med i 
statusbedömningen av näringsämnen.   

 För kvalitetsfaktorn näringsämnen i sjöar görs statusbedömningen baserat på 
ytvattenprover motsvarande helårsmedelvärde, augustiprov eller värden 
motsvarande höstcirkulationen. ”Med höstcirkulationen avses en 
ytvattentemperatur på eller under 8 °C och med helårsmedelvärdet avses 
medelvärdet av minst fyra prover varav minst ett från varje årstid” (HVMFS 
2019:25). Ingen av dessa förutsättningar uppfylldes för levererade data. Status i 
Svensbyfjärden beräknades trots detta med samtliga metoder och detta 
indikerar att statusen är hög. Det rekommenderas dock att framtida 
provtagningsprogram i Svensbyfjärden korrigeras något för att uppfylla dessa 
krav. Då djupa vattenprover ej används i statusbedömningen behöver inte 
näringsämnen från de djupa delarna av Svensbyfjärden analyseras.  

 För metallerna koppar, zink, krom, arsenik och uran bedöms status baserat på 
upplösta koncentrationer, d.v.s. att proverna filtrerats genom ett 0,45 μm-filter. 
För data som statusbedömningen i denna rapport baseras på har prover ej 
filtrerats. Det leder till att status i vissa fall ej kan bedömas. Detta är fallet när 
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gränsvärdena överskrids. Då filtreringen av prover troligtvis minskar 
koncentrationen av en metall i vattnet kan ofiltrerade prover inte användas för 
att med säkerhet avgöra om status inte är god. Det man kan avgöra är däremot 
om även de ofiltrerade proverna understiger gränsvärdena. Vid framtida 
provtagning rekommenderas därför att lösta koncentrationer av metallerna 
analyseras.    

 

3.1 STATUSBEDÖMNING 

Vattenförekomsterna Svensbyfjärden, Bondöfjärden, Norrbottens skärgårds kustvatten, 
Mjoöfjärden har minst god status för kvalitetsfaktorerna i denna rapport samt god 
ekologisk status enligt nuvarande statusbedömning (VISS 2022).  
 
Även Nördfjärden har god status baserat på data som analyserats i denna rapport. Det 
är dock viktigt att följa utvecklingen i denna vattenförekomst då den påverkas 
betydligt av bl.a. urban markanvändning, uppströms liggande jordbruk och förändrad 
hydromorfologi (VISS 2022). Näringsparametrarna visade på stor variation och även om 
den sammanvägda bedömningen av status för näringsämnen resulterade i god status 
baserat på mätdata år 2021 så är statusen för vissa parametrar måttlig och 
otillfredsställande under delar av året. Den sammanvägda bedömningen av 
vattenförekomstens status är måttlig baserat på data år 2018 (VISS 2022) vilket 
indikerar att vattenförekomsten är känslig. Ytterligare års provtagning är viktig för att 
öka tillförlitligheten i resultatet.      
 
Den sammanvägda statusen för näringsämnen var hög i Svensbyfjärden samt i 
Bondöfjärden. I vattenförekomsterna däremellan, Inrefjärden och Yttrefjärden är 
statusen för näringsämnen hög respektive god (VISS 2022). I de norra 
vattenförekomsterna, Bärtnäsfjärden och Håkansöfjärden var statusen däremot 
otillfredsställande medan statusen var måttlig i Rävahavet och Davids stenar. I 
Håkansöfjärden var den modellerade belastningen från antropogena källor hög och 
detta påverkar troligen de omgivande vattenförekomsterna då nettoutflödet av 
näringsämnen från Håkansöfjärden är stort. Vattenförekomsten Nördfjärden hade god 
sammanvägd status för näringsämnen och detta kan potentiellt bero på att 
vattenförekomsten påverkas av vatten från älven och de västra vattenförekomsterna 
genom kanalen.   

3.2 YTTERLIGARE PROVTAGNING 

Grunden för bedömningen av ekologisk status är de biologiska kvalitetsfaktorerna. I 
recipientkontrollprogrammen som utförs i vattenförekomsterna Vargödraget, 
Inrefjärden och Yttrefjärden undersöks och statusbedöms den biologiska 
kvalitetsfaktorn växtplankton. Om en biologisk kvalitetsfaktor skall inkluderas i det 
aktuella provtagningsprogrammet rekommenderas kvalitetsfaktorn växtplankton då 
andra biologiska kvalitetsfaktorer inte bedöms kunna tillföra tillförlitliga data.  
 
Andra biologiska kvalitetsfaktorer är svåra att använda i de berörda 
vattenförekomsterna. De biologiska kvalitetsfaktorerna fisk och kiselalger är ej 
inkluderade i kustvattenförekomster. Kvalitetsfaktorn makrofyter provtas och 
statusbedöms på olika sätt i sjöar och kust och dessutom är det ofta svårt att 
statusbedöma makrofyter, speciellt i grunda och vågskyddade kustvattenförekomster. 
Även bottenfauna är en svårbedömd biologisk kvalitetsfaktor i kustvattenförekomster i 
Norrbotten. Detta beror delvis på att många vattenförekomster är mycket grunda, 
vilket passar dåligt för denna kvalitetsfaktor. Dessutom gör den låga salthalten att 
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artsammansättningen är annorlunda än i kustvatten längre söderut. Detta leder till att 
statusbedömningen baserat på bottenfauna kan bli bristfällig.   
 
Det nuvarande provtagningsprogrammet inkluderar flera av de ämnen som är listade 
som parametrar i VISS under kvalitetsfaktorerna särskilda förorenande ämnen 
(ekologisk status) och prioriterade ämnen (kemisk status). Dessa ämnen är utpekade 
som speciellt intressanta baserat på vattenmyndighetens påverkansanalys och 
riskbedömning. Däremot är alla ämnen inte inkluderade i den nuvarande 
provtagningen. Bland annat listas ämnena Dioxiner och dioxinlika föreningar, 
Tributyltennföreningar, Nickel och nickelföreningar. För Bondöfjärden listas även 
Antracen och PFOS. Om provtagningsprogrammet ska utvidgas kan dessa ämnen vara 
relevanta att inkludera.  

3.3 LOKALER I BONDÖFJÄRDEN 

I Bondöfjärden provtogs tre lokaler i det nuvarande programmet. Dessa tre 
provpunkter är fördelade till två olika vattenförekomster där de två västligaste 
provpunkterna ligger i vattenförekomsten Bondöfjärden medan lokalen Bondöfjärden, 
ost ligger i vattenförekomsten Norrbottens skärgårds kustvatten. Vattenförekomsten 
Norrbottens skärgårds kustvatten sträcker sig utmed ytterskärgården i hela 
Norrbottens län och statusbedömningen bör baseras på flera punkter för att få en 
representativ bild av hela området. Det kan vara lämpligt att behålla 
provtagningspunken Bondöfjärden, ost då denna ger en bild av hur förhållandena är i 
den södra delen av vattenförekomsten och inom Piteå kommun. Möjligen kan det ske 
en samordning med övriga myndigheter för att gemensamt statusbedöma denna 
vattenförekomst. De två lokalerna Bondöfjärden, väst och Bondöfjärden, mitt ligger 
båda i vattenförekomsten Bondöfjärden. Alla de gjorda statusklassningarna visar 
samma resultat på dessa två lokaler. Baserat på lokalernas position borde 
Bondöfjärden, väst påverkas mer av vatten från Piteälven medan Bondöfjärden, mitt 
borde påverkas mer av vatten från utsjön. Enligt metoden för statusbedömning ska 
lokalerna vara representativa för vattenförekomsten. Statusbedömning och påverkan 
från vattenförekomsterna Yttrefjärden och Inrefjärden gör idag genom provtagning i 
dessa vattenförekomster. Om endast en av lokalerna skall provas i ett framtida 
program föreslås att Bondöfjärden, mitt väljs då den troligen är den för 
vattenförekomsten mest representativa.   
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5 BILAGA 1. KOMMENTARER TILL STATUSBERÄKNING AV 
METALLER 

Tabell 1. Gränsvärden och faktorer som styr statusberäkningen av metaller.  

 
 

 Ersatt < i levererad data med halva detektionsgränsen (enl. Havs- och 
vattenmyndigheten 2016). 

 Vissa metaller statusklassificeras baserat på deras biotillgängliga halter. De 
viktigaste vattenkemiska parametrarna att beakta vid beräkning av 
biotillgänglighet har bedömts vara innehållet av löst organiskt kol (DOC), 
vattnets pH och koncentrationen av löst kalcium (Ca) (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016). Biotillgängligheten kunde ej beräknas direkt då DOC 
ej analyserats. Om platsspecifika data för DOC saknas, ska värdet 4,3 μg Cu/l 
tillämpas för Västerhavet och 1,45 μg Cu/l för Östersjön, i stället för de i 
tabellen angivna värdena (HVMFS 2019:25). För övrig beräkning av 
biotillgänglighet användes expertbedömningen att anta att DOC = 0,8*TOC 
(enligt Havs- och vattenmyndigheten 2016). 

 Medelvärdesberäkningar och maxvärden: Medelvärden och maxvärden 
beräknades för varje provtagningslokal och djup, d.v.s. olika djup och lokaler 
inom en vattenförekomst räknades inte samman utan "Sämst styr" (enligt Havs- 
och vattenmyndigheten 2016, sid 36, ”Om det finns flera representativa 
övervakningsstationer, får uppmätta koncentrationer inte överskrida 
bedömningsgrunderna vid någon av dessa. Detta innebär för miljögifter t.ex. 
att man vid klassificering av status inte räknar ut ett medelvärde för uppmätta 
koncentrationer vid samtliga övervakningsstationer. Det är i stället ”sämst som 
styr”. Samma princip gäller vid prover tagna t.ex. ovan och under språngskikt 
(t.ex. termoklin och haloklin). Då både ytliga och djupare provtagningspunkter 
speglar förhållandena i vattenförekomsten, bör data från respektive punkt inte 
slås ihop vid framräkning av årsmedelvärden. Det finns annars en risk för att 
t.ex. lägre koncentrationer ovanför språngskiktet ”spär ut” högre 
koncentrationer under språngskiktet”).  

 Då levererad data ej inkluderarar lösa metaller, så används expertbedömning 
enligt Havs- och vattenmyndigheten 2016 (sid 42 – 73). 

 

Arsenik, As Koppar, Cu Krom, Cr Zink, Zn Bly, Pb Kadmium, Cd
SFÄ/Kemisk status SFÄ SFÄ SFÄ SFÄ Kemisk status Kemisk status

Filtrerat vatten 0,45 μm-filter HAV ja ja ja ja ja ja
Filtrerat vatten 0,45 μm-filter SJÖ ja ja ja ja ja ja

Enhet bedömning µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Hänsyn till bakgrundshalt HAV ja (0,2 μg/L ) ja (0,93  μg/L )
Hänsyn till bakgrundshalt SJÖ ja (0,21  μg/L ) ja (2,2  μg/L )

Biotillgänglighet HAV ja
Biotillgänglighet SJÖ ja ja ja

Gränsvärde årsmedel HAV 0,55 μg/L

0,87 μg/L (1,45 
μg/L då DOC 

saknas) 3,4 μg/L 1,1 μg/L 1,3 μg/L 0,2 μg/L

Gränsvärde max HAV 1,1 μg/L ej ej ej 14 μg/L

beror på hårdhet 
(som lägst >0,45 

μg/L)

Gränsvärde årsmedel SJÖ 0,5 μg/L 0,5 3,4 μg/L 5,5 μg/L 1,2 μg/L

beror på hårdhet 
(som lägst >0,08 

μg/L)

Gränsvärde max SJÖ 7,9 μg/L ej ej ej 14 μg/L

beror på hårdhet 
(som lägst >0,45 

μg/L)



 

 

 

Uppdrag: 321368, Statusberäkningar kustvatten Piteå kommun 2022-03-04 
Beställare: Piteå kommun  
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 Bakgrundshalter enligt Herbert m.fl. (2009). För zink enligt 
Vattenmyndigheterna i samverkan (2017). För arsenik: ”som standardvärde 
föreslår Vattenmyndigheterna att vi använder 0,2 μg/L som naturlig 
bakgrundshalt i kustvatten i Bottenviken och Bottenhavet” 
(Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt. Miljögifter i ytvatten – 
Vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och 
riskbedömning under vattenförvaltningscykel 2016–2021, sid 69-71). 



 
 

 
 
 
 
 
 

BILAGA 2 
 

Karta över klusterområden 



Guldkusten 1 och 2

Högsböle 3

Rosvik

Rosvik - Berkön

Guldkusten 1 och 2

Pultviken

Renörsudden

Vitsand

Arnemark

Trundön

Högsböle 2

Fårön norra

Kartudden

Rönnberget 2

Jävre - Brännland

Durrudden - Ön

Jävre - Breknäsudden

Jävre - Fölviken

Kalamark

Norra Stenarmen

Rönnberget 1

Näsudden - Perudden (Långnäs)

Håkansön - Granholmen

Högsböleskiftet - Lövudden norra

Svensbyn - Bodsjön
Pitholm - Maraskatan

Jävre - Getviken

Håkansön - Hyndgrundet

Pitholm - Degerberget

Jävre - Junässkatan

Pitholm - Svartnäsudden

Jävre - Hällskatan norra

Jävre - Grannässlätten

Håkansön - Sandösundstjärn

Håkansön - Lill-Granholmen

´

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2017-04-03© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 5 000 10 0002 500 m

Översiktskarta



Arnemark

Rönnberget 2

Rönnberget 1

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 430 860215 m



Fårön norra

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 510 1 020255 m



Guldkusten 1 och 2

Guldkusten 1 och 2 Kartudden

Norra Stenarmen

Pitholm - Maraskatan

Pitholm - Degerberget

Pitholm - Svartnäsudden

Högsböle 3

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 800 1 600400 m



Håkansön - Granholmen

Håkansön - Hyndgrundet

Håkansön - Bastanäset

Håkansön/Porsnäs - Gälön

Håkansön - Sandösundstjärn

Håkansön - Lill-Granholmen

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 690 1 380345 m



Jävre - Breknäsudden

Jävre - Fölviken

Jävre - Bergön

Jävre - Getviken
Jävre - Grannäsudden

Jävre - Junässkatan

Jävre - Bokbäcksudden

Jävre - Bunäsudden

Jävre - Hällskatan norra

Jävre - Grannässlätten

´

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022-04-07© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 790 1 580395 m

Delområdeskarta



Kalamark

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 220 440110 m



Vitsand

Durrudden - Ön

Näsudden - Perudden (Långnäs)

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 500 1 000250 m



Pultviken

Pultviken

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 470 940235 m



Rosvik

Rosvik - Berkön

Trundön

Svartnäs - Lill-Dödmannen

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 625 1 250312,5 m



Högsböle 3

Renörsudden

Högsböle 2

Högsböle 1

Jävre - Brännland

Norra Stenarmen

Jävre - Hamnviken

Högsböleskiftet - Lövudden norra

Högsböleskiftet - Spärrviken

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 640 1 280320 m



Svensbyn - Bodsjön

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m

2022 - 04 - 08
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 500 1 000250 m



 
 

 
 
 
 
 
 

BILAGA 3 
 

Samtliga kluster med urvalsindelning
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Bilaga 3 Samtliga 50m-klusterområden i fallande bokstavsordning med kommentar om respektive områdes behov av allmän VA-försörjning. Se bilaga 2 för orientering i 
karta 

 MILJÖ - 
ÖVERGÖDNING 

HÄLSA – 
VATTENSKYDDS
-OMRÅDE 

HÄLSA – 
DRICKSVATTEN-
FÖRSÖRJNING 

KOMMENTARER 

Klusterområden som bedöms utgöra §6-områden och utbyggnad av allmän VA bör ske 

Rosvik – Kalvön – Kalvöhällan samt 
Hällskäret 

Ja Nej Ja 
En del av bostadshusen ligger inom 100m till 
övergödd recipient. Dricksvattenproblem har 

rapporterats 

Fårön Norra (Vägen västerut – 
Valhallavägen) 

Ja Nej Ja 
Samtliga bostadshus ligger inom 100 m till 

övergödd recipient. Dricksvattenproblem har 
rapporterats 

Durrudden/Ön 

Nej Nej (om ansökan 
beslutas av LST) Ja 

Delar inom ursprungligt förslag för 
vattenskyddsområde för Svensbyfjärden. 

Dricksvattenproblem har rapporterats tidigare, 
huvuddelen av permanentboende har kommunalt 

vatten via förening 

Näsudden – Berget (Långnäs) 

Nej Nej (om ansökan 
beslutas av LST) Nej 

Samtliga bostadshus inom ursprungligt förslag för 
vattenskyddsområde för Svensbyfjärden. Kommunalt 

vatten via förening/VO. Badplats i området – god 
kvalitet 
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MILJÖ - 
ÖVERGÖDNING 

HÄLSA – 
VATTENSKYDDS-
OMRÅDE 

HÄLSA – 
DRICKSVATTEN-
FÖRSÖRJNING 

KOMMENTARER 

Klusterområden som bedöms inte utgöra §6-områden i dagsläget, men har indikationer på ett framtida behov och bör bevakas 

Rönnberget 1 
Nej Ja, primär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som 
§6-område med beaktande av basfaktor (få hushåll 

och permanentgrad) 

Rönnberget 2 
Nej Ja, primär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som 
§6-område med beaktande av basfaktor (få hushåll 

och permanentgrad) 

Guldkusten 1 
Nej Nej Ja Ej §6 pga inga hälso eller miljöproblem då de flesta 

har kommunalt vatten via förening 

Pitholm - Degerbergsgrundet Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Kalamark 
Nej Ja, sekundär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som 
§6-område med beaktande av basfaktor. Mycket 

låg permanentgrad 

Svensbyn - Bodsjön Nej Nej Nej Bedöms ej som §6-område med beaktande av 
basfaktor 

Svartnäs – Lill-dödmannen Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Rosvik – berkön Ja Nej Nej låg permanentgrad 

Håkansön/Porsnäs-Gälön   Ja/Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön/Bastanäset Jaj/Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön-Sandösundstjärn Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön - Lill-granholmen Nej Nej Ja Mycket låg permanentgrad 

Arnemark 
Nej Ja, primär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som 
§6-område med beaktande av basfaktor (få hushåll 

och permanentgrad) 
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 MILJÖ - 
ÖVERGÖDNING 

HÄLSA – 
VATTENSKYDDS-
OMRÅDE 

HÄLSA – 
DRICKSVATTEN-
FÖRSÖRJNING 

KOMMENTARER 

Klusterområden som inte bedöms utgöra §6-områden inom en längre tidshorisont 

Jävre - Junässkatan Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Jävre - Grannäsudden Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Getviken Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Bokbäcksudden Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Bunäsudden Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Grannässlätten Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Jävre – Hällskatan norra 
Nej Nej Ja Samfällighetsförening för enskild vattentäkt och 

reningsverk.  

Jävre – Fölviken 
Nej Nej Nej 

Planbesked finns för tillkommande bostäder (dec 
2021). Tillkommande bostäder har inte bedömts 
utlösa krav på kommunalt VA. 

Jävre - Bergön Nej/Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Jävre - Breknäsudden Ja Nej Nej Kommunalt vatten via förening. Mycket låg 
permanentgrad 

Jävre – Brännland Nej Nej Nej  

Jävre – Hamnviken Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Renörsudden Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsbölesskiftet – Spärrviken Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsbölesskiftet – lövudden Norra Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsböle 1 Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsböle 2 Nej Nej Nej  

Högsböle 3 Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

N:a stenarmen Nej Nej Nej Bedöms ha hållbar VA-försörjning (GA till 
kommunalt nät) 

Guldkusten 2 Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Vitsand Nej Ja Nej 
Bedöms ha hållbar VA-försörjning (GA med både 
vatten och avlopp till kommunalt nät) 

Pultviken Nej Nej Nej  
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Trundön Ja Nej Nej  

Håkansön - Granholmen Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Håkansön - Hyndgrundet Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Kartudden Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Pitholm - Maraskatan Nej Nej Nej  

Pitholm - Svartnäsudden Nej Nej Nej  

 
 
 
 
 


