
 
 

 

 

   

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
91

4 

   

RAPPORT 

HALMSTADS KOMMUN 
 
Edenberga VA-förstudie 
UPPDRAGSNUMMER 1321211110 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
FASTSTÄLLD  
  
2014-04-23  
  

  
HALMSTAD VATTEN OCH MILJÖ  
  
MATTIAS SALOMONSSON 
ROSS CARNEGIE 

 

 





  

   

 
 

1 (17) 
 
 RAPPORT 

2014-04-23 
FASTSTÄLLD 
EDENBERGA VA-FÖRSTUDIE 

 
 

 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
91

4  

 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 2 

2 Områdesbeskrivning 2 
2.1 Edenberga samhälle 2 
2.2 Geologi 3 
2.3 Edenbergaån 4 

3 Befintlig VA-försörjning 5 
3.1 Vattenförsörjning 5 
3.2 Spillvattenförsörjning 5 

4 Alternativ till framtida VA-försörjning 5 
4.1 Vattenförsörjning 6 
4.2 Konventionellt system med anslutning till allmän VA-försörjning 6 
4.3 Enskilda anläggningar baserade på infiltration 8 
4.4 Minireningsverk 8 
4.5 LTA-system med anslutning till allmän VA-försörjning 10 

5 Kostnadsbedömning 12 
5.1 Investeringskostnad 12 
5.2 Driftkostnader för spillvattenhanteringen 13 
5.3 Totala årskostnader för hela anläggningen 14 
5.4 Inlösen av befintliga VA-anläggningar 14 

6 Diskussion och rekommendation 14 
6.1 Förutsättningar för enskilda lösningar 14 
6.2 Förutsättningar för gemensamhetsanläggning 15 
6.3 Behov av allmän anläggning 15 
6.4 Val av teknisk lösning för den allmänna anläggningen 16 

 
 
 
 
Bilagor: ritningar över översiktlig ledningsdragning 
 
  



  

 
 
 

 

2 (17) 
 
RAPPORT 
2014-04-23 
FASTSTÄLLD 
EDENBERGA VA-FÖRSTUDIE 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

 

 

1 Bakgrund 
VA-frågan i Edenberga har länge varit omdiskuterad. I samhället finns enskild VA-försörj-
ning och i kombination med en tät bebyggelse har detta lett till att bekymmer uppstått 
med misstänkt avloppspåverkan på de enskilda vattentäkterna. Därtill rinner Edenberga-
ån genom samhället, vilken är känslig för påverkan från närsalter och håller måttlig 
ekologisk status på grund av detta. 

Syftet med föreliggande utredning är att belysa olika aspekter av VA-frågan i Edenberga 
och att ge rekommendationer för hur situationen kan lösas. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Edenberga samhälle 

Edenberga ligger vackert placerat utmed Edenbergaån i Laholms kommun. I samhället 
bor ca 80 invånare fördelat på 35 fastigheter. Bebyggelsestrukturen består av friliggande 
villor blandat med enstaka gårdar. I samhället finns också en nedlagd brandstation och 
en bygdegård. I utkanten av samhället löper väg 24. Längs med denna finns också ett 
motell och en bensinstation. 

 
Bild 1. Karta över Edenberga. 
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Bild 2. Villabebyggelse i Edenberga. 

Prisbilden för fastigheter till salu i området är måttlig, vilket medför att intresset för ny-
exploatering är litet. Det är därför rimligt att tänka sig att Edenberga under överskådlig tid 
kommer att behålla nuvarande bebyggelsestruktur, kombinerat med viss generationsväx-
ling i de befintliga fastigheterna. 

2.2 Geologi 

Markbeskaffenheten i Edenberga är genomgående isälvsmaterial, mestadels sand och 
grus inom de bebyggda delarna. Grundvattnet anses av de boende ligga på betryggande 
djup, med undantag för området närmast Edenbergaån. Kapaciteten för att infiltrera kan 
därmed sägas vara god, liksom vattnets möjlighet att röra sig i marken. 
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Bild 3. Jordartskarta över Edenberga. 

2.3 Edenbergaån 

I anslutning till Edenberga förenas de båda biflödena Norrån och Söderån till Edenberga-
ån. Denna rinner vidare mot Vallberga, där Långavadsbäcken ansluter. Därefter fortsätter 
ån västerut till dess att den når Smedjeån. Via denna och Lagan når vattnet till sist havet i 
Laholmsbukten. 

Avrinningsområdet storlek är ungefär 80 km2 och utgörs medstadels av jordbruksmark, 
med mindre inslag av skogsmark i de högre belägna delarna. Edenbergaån och Smedje-
ån utgör det viktigaste reproduktionsområdet för vild lax och havsöring i Lagans vatten-
system. Tidigare har även flodpärlmussla funnits i ån, men denna är numera utrotad. 
Nedströms Edenberga är ån upplåten till sportfiske. 

Edenbergaån, liksom biflödena, håller måttlig ekologisk status enligt VISS. Skälet till detta 
är övergödning på grund av höga halter av totalfosfor. Kvalitetskravet för Edenbergaån är 
att uppnå god ekologisk status år 2021, vilket i sig är ett undantag från det generella 
kravet på god ekologisk status senast år 2015. För att uppnå god ekologisk status krävs 
enligt VISS att halten av totalfosfor halveras jämfört med dagens nivåer. Även halten av 
totalkväve är kraftigt förhöjda i Edenbergaån. Sammantaget tyder detta på att belast-
ningen av näringsämnen är hög i vattendraget. 
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3 Befintlig VA-försörjning 

3.1 Vattenförsörjning 

Vattenförsörjningen i Edenberga består av enskilda brunnar. De flesta är grävda, men 
några fastigheter, däribland motellet har borrade brunnar. I nordöstra delen av samhället 
har 5-6 fastigheter gått ihop och anordnat en gemensam vattenförsörjning i form av en 
bergborra. 

Dricksvattenkvalitén i samhället är generellt sett dålig. Ett flertal fastigheter, bland annat 
bygdegården, har vid upprepade provtagningar de senaste tio åren visat sig ha problem 
med föroreningar i form av nitrat, koliforma bakterier och E. colibakterier. Samtliga dessa 
parametrar är tecken på föroreningar som härstammar från avlopp. 

Vid samtal med boende i samhället och med personer med insyn i VA-frågan i Edenberga 
framkommer en bild av att det anses svårt att anordna en välfungerande och trygg vatten-
försörjning. Man pekar här på det korta avståndet till egna eller grannarnas spillvatten-
anläggningar i kombination med genomsläpplig mark som en viktig faktor. Andra framhål-
ler att flera av brunnarna är grävda och anför att djupborrade brunnar skulle kunna lösa 
problematiken. 

Någon diskussion om att gemensamt lösa dricksvattenförsörjningen har emellertid inte 
förts i Edenberga. 

3.2 Spillvattenförsörjning 

De befintliga spillvattenlösningarna utgörs till största delen av trekammarbrunnar kombi-
nerat med infiltrationsanläggningar. Två infiltrationsanläggningar försörjer två fastigheter 
vardera och en anläggning infiltrerar vatten från fyra fastigheter. I övrigt har alla fastig-
heter en egen infiltrationsanläggning. Fyra fastigheter är anslutna till biodammar. 

Bygdegården har sedan några år tillbaka en sluten tank för allt spillvatten. Uppgifterna 
om dess volym går isär, men varierar mellan 10-15 m3. Denna töms två till tre gånger per 
år. 

Enligt uppgifter från samhället är problemen med infiltration värst närmast Edenbergaån. 
Här omöjliggör grundvattenförhållandena en effektiv infiltrationslösning. Diskussioner har 
förts om att dessa fastigheter skulle anlägga infiltrationsanläggningar på högre belägna 
grannfastigheter och att vattnet skulle pumpas upp till dessa för infiltration. 

Enligt uppgifter från miljökontoret i Laholm är avloppen från 17 fastigheter underkända i 
förhållande till dagens krav på reningsgrad. Ytterligare 14 är anlagda på 90-talet och 
kommer inom den kommande 10-årsperioden behöva åtgärdas. 

Det har inte diskuterats i Edenberga att försöka lösa avloppsfrågan gemensamt. 

4 Alternativ till framtida VA-försörjning 
Edenbergas 80 invånare i 35 bostadsfastigheter förväntas vara konstant under överskåd-
lig framtid och kan därför användas som dimensionerande för VA-försörjningen. Till detta 
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läggs förbrukningen för Edenberga motell, vilken approximeras med 5 fastigheter, så att 
totala antalet uppgår till 40 fastigheter. Med avseende på medelförbrukning kan motellet 
approximeras med 10 personer, så att totala antalet personekvivalenter uppgår till 90. 

Vattenförbrukningen kan enligt Svenskt Vattens P83 och Svensk byggnorm beräknas till: 

qN, fastighet = 1,4 l/s, fastighet 

ΣqN = 1,4 l/s x 40 = 56 l/s, vilket ger ett sannolikt vattenflöde av 2,5 l/s enligt P83, 
figur 2.2.4:1. 

Vattenflödet 2,5 l/s används som dimensionerande momentanvärde för både vatten-
försörjning och spillvattenförsörjning. 

Dygnsförbrukningen kan enligt P83 beräknas till 

q = 90 pe x 150 l/pe,d = 13 500 l/d = 13,5 m3/d 

4.1 Vattenförsörjning 

Det finns två alternativ för att utveckla vattenförsörjningen. Det ena är att en gemensam 
vattenförsörjning anordnas i form av en gemensamhetsanläggning. Det andra alternativet 
är att Edenberga ansluts till den allmänna VA-anläggningen. 

En gemensam anläggning i Edenberga har inte diskuterats. Ett genomförande kräver att 
de boende i samhället engagerar sig i frågan om att finna en vattentäkt med tillräcklig 
kvalité och tillgång på vatten. Då kvalitén i de enskilda försörjningarna är tveksam, är 
risken att en gemensam vattenförsörjning kräver en omfattande vattenbehandling för att 
kunna användas till dricksvatten. Därtill krävs utbyggnad av ett vattenledningsnät för att 
ansluta fastigheterna. 

En anslutning till den allmänna anläggningen kan göras i gemensam regi av de boende i 
Edenberga, eller i form av att hela samhället införlivas i det allmänna verksamhetsområ-
det för vatten. I det senare fallet skulle Laholms kommun bli huvudman för vattenförsörj-
ningen och en utbyggnad skulle ske i Laholmsbuktens VA:s regi. 

För att knyta ihop fastigheterna i Edenberga med ett vattenledningsnät skulle det krävas 
1 800 m distributionsledning och ca 150 m servisledningar. För att ansluta vattenled-
ningsnätet till Ränneslöv krävs en överföringsledning på 1 400 m. Omsättningstiden i vat-
tenledningsnätet uppgår med dessa förutsättningar till lite mindre än två dygn. 

En 110 mm PE-ledning skulle med 2,5 l/s i sannolikt flöde medföra en friktionsförlust på 
strax över 2 ‰. Tryckfallet mellan Ränneslöv och Edenberga skulle då uppgå till 3 m. 

4.2 Konventionellt system med anslutning till allmän VA-försörjning 

Detta är den lösning som uteslutande används i tätbebyggda områden inom kommunala 
verksamhetsområden för VA. Det är en känd teknik som är välbekant för kommunen i 
händelse av att kommunen ska vara huvudman för VA-anläggningen. Lösningen blir svår 
att tillämpa på platser med kraftiga topografiska variationer, då idealtillståndet är ett jämnt 
fall i riktning mot ett avloppsreningsverk. 
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I Edenberga är den naturliga lutningen i riktning mot Edenbergaån som är lågpunkten i 
samhället. Därifrån är det inte möjligt att hitta en naturlig avledningsväg mot den allmänna 
anläggningen, utan pumpning är nödvändig. För detta ändamål krävs att en pumpstation 
anläggs. På grund av höjdförhållandena är det nödvändigt att denna placeras i anslutning 
till Edenbergaån. En sådan placering medger att samtliga fastigheter i Edenberga kan 
anslutas med självfall till denna pumpstation. Därifrån kan spillvattnet sedan pumpas över 
till anslutningspunkten i Ränneslöv. 

Det krävs en relativt djup schakt för att korsa Edenbergaån med självfallsledning, oavsett 
vilken sida pumpstationen anläggs på. Alternativet med att placera VA-ledningarna i bron 
är svårt att tillämpa i fallet Edenberga. Bron är en betongkonstruktion och det finns inga 
naturliga platser där att placera ledningarna, utan de hade fått fästas hängande på 
betongen, vilket påverkat utseendet negativt. Den djupa korsningen med ån leder till att 
pumpstationen placeras lågt, vilket ställer krav på att den anläggs på ett översvämnings-
säkert sätt. 

 
Bild 4. Vägbro över Edenbergaån. 

En lämplig placering av pumpstationen är på södra sidan av ån, där det finns utrymme 
och tillgänglighet via befintlig väg. Även norr om ån går det att anlägga en pumpstation, 
men då krävs att även tryckledningen korsar ån söderut. För att minimera risken för att 
Edenbergaån drabbas av avloppsutsläpp i händelse av en driftstörning i pumpstationen, 
kan denna förses med en bräddtank som kan lagra en viss mängd spillvatten innan 
vattnet nödavleds till ån. 
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Den närmaste punkten för anslutning till den allmänna anläggningen är Ränneslöv, strax 
sydväst om Edenberga. Förslaget är att en tryckavloppsledning byggs hela vägen från 
pumpstationen till anslutningspunkten. Då släppunkterna från en tryckavloppsledning 
under vissa förutsättningar ibland kan ge upphov till lukt, är det önskvärt med en 
anslutning i den östra delen av Ränneslöv. På så sätt kan den förhärskande väst-
sydvästliga vinden föra eventuell lukt bort från samhället. 

Ett konventionellt utbyggt VA-system skulle innefatta 1 800 m vardera av vattenledningar 
och självfallsledningar för spillvatten. Därtill kommer 1 500 m tryckavloppsledning för att 
överföra spillvattnet till Ränneslöv, samt 1 400 m överföringsledning för dricksvatten. 

En tryckledning bestående av en 110 mm PE-ledning skulle med 5 l/s i pumpkapacitet 
medföra en friktionsförlust på knappt 9 ‰. Tryckfallet mellan Ränneslöv och Edenberga 
skulle då uppgå till drygt 12 m. Därtill kommer en statisk uppfodringshöjd av 18 m, vilket 
ger en total uppfodringshöjd av ca 40 m 

4.3 Enskilda anläggningar baserade på infiltration 

Att utveckla användandet av enskilda anläggningar som klarar förutsättningarna i Eden-
berga är svårt. Den täta bebyggelsen gör att påverkan från infiltrationsanläggningarna på 
vattenförsörjningen blir svår att komma från. Lösningar som bygger på infiltration kommer 
att behöva spridas ut över ett större avstånd än idag, så att man kommer bort från 
vattentäkterna. De i sammanhanget begränsade villatomterna är för små för att kunna 
uppnå detta och det blir nödvändigt att ta obebyggda grannfastigheter i anspråk. Ett 
exempel är de fastigheter som ligger i samhällets nordöstra del, vilka skulle kunna 
arrangera en infiltration i den hage som ligger ner mot ån. Men det medför istället en risk 
för att det infiltrerade spillvattnet får en alltför kort uppehållstid i marken för att kunna 
renas i nämnvärd utsträckning innan det når Edenbergaån. Även om man skulle kunna 
klara hälsoaspekten med avseende på de enskilda vattentäkterna så skulle alltjämt 
problemet med påverkan av närsalter på ån kvarstå. 

Ett generellt problem med lösningar baserade på infiltration är att de med jämna mellan-
rum behöver göras om då deras livslängd vanligen uppgår till 20-30 år, därefter kan 
igensättningsproblematik börja dyka upp. 

4.4 Minireningsverk 

Ett minireningsverk är en lokal lösning som i allt väsentligt efterliknar processerna i ett 
kommunalt avloppsreningsverk. Normalt sett utformas de som aktivslamanläggningar och 
kompletteras ofta med kemisk fosforfällning. De flesta minireningsverk på marknaden 
uppfyller kraven på hög skyddsnivå. På grund av detta har de ökat i förekomst de senaste 
åren och blir ofta ett sätt att lösa VA-problem där få andra alternativ står till buds. 

Ett minireningsverk är emellertid en anläggning som är tekniskt komplicerad. Det krävs en 
god insikt i och förståelse för de biologiska processerna, liksom för drift och underhåll av 
pumpar, el och kringutrustning. Flera dåliga erfarenheter finns i Sverige av bristande 
kunskap hos de som äger minireningsverk och det finns på flera platser en skepsis mot 
minireningsverk från myndighetshåll. 
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Av denna anledning är det många kommuners miljömyndigheter som i samband med att 
tillstånd beviljas för minireningsverken numera även ställer krav på att de ska servas av 
en fackkunnig person. Detta förutsatt att det inte är kommunens VA-verksamhet som är 
huvudman för verket, eller sköter driften på entreprenad. Flera leverantörer erbjuder 
därför ett serviceavtal där årlig drift och underhåll regleras. 

Minireningsverk kan antingen anläggas för en eller flera fastigheter. Ett minireningsverk 
för en fastighet kan emellertid vara känsligt för störningar i belastningen som kan uppstå 
exempelvis under perioder då fastigheten är obebodd. Om fler fastigheter delar på ett 
minireningsverk minskar problematiken med variationer i belastningen och förutsätt-
ningarna blir bättre för en god funktion. Ett minireningsverk där driftfrågorna är reglerade 
kan därför vara en tekniskt god lösning för en grupp av fastigheter där en anslutning med 
överföringsledning blir för kostsam, eller inte går att genomföra av andra skäl. 

Ett minireningsverk som samlar upp spillvattnet från en by kräver samma infrastruktur 
som en anslutning till den allmänna spillvattenanläggningen. Antingen kan detta bestå av 
ett ledningsnät i form av självfallsledningar, eller så kan ett system med LTA-ledningar 
anslutas till minireningsverket. Ett utbyggt självfallssystem i Edenberga medför även att 
en pumpstation behövs för att kunna få med vattnet från de fastigheter som ligger på 
motsatt sida ån som reningsverket skulle placeras. Eftersom ån utgör en markerad 
lågpunkt i samhället krävs att vattnet lyfts ca 8 m för att vattnet från motsatt sida ån ska 
nå reningsverket. Förutsättningarna för en pumpstation blir i princip identiska med de som 
gäller för anslutning till den allmänna anläggningen, med undantag från en lägre tryckhöjd 
för pumparna. 

En exakt placering av ett minireningsverk studeras inte i denna utredning, utan det kan 
konstateras att erforderligt utrymme finns för placering av ett minireningsverk på den 
obebyggda mark som finns i samhället. Avgörande bör istället vara markägarfrågor och 
närhet till bebyggelsen. En placering som höjdmässigt är i närheten av ån är önskvärd 
eftersom man då minskar behovet av pumpning. 

Minireningsverk kan utformas på olika sätt, över eller under mark. I vissa fall kan det vara 
problem att schakta i marken, exempelvis på grund av höga grundvattennivåer, varför en 
lösning ovan mark krävs. I bild 5 visas exempel på hur ett minireningsverk från Biovac 
kan se ut. 
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Bild 5. Minireningsverk från Biovac. Fasad och planritning. 

4.5 LTA-system med anslutning till allmän VA-försörjning 

LTA står för Lätt Tryck Avlopp. Systemet bygger på att varje fastighet har en egen pump 
med sump, placerad bakom en backventil. Från pumpen går en tryckledning som förenas 
med övriga tryckledningar i området i ett trycksatt system. Systemet är konstruerat för att 
pumparna ska kunna arbeta oavsett om någon annan pump är i samtidig drift. I och med 
att ledningsnätet består av tryckledningar är möjligt att följa terrängens utseende i större 
utsträckning ett traditionellt ledningssystem, vilket har gjort LTA-anläggningar till en 
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populär VA-lösning bland annat på bergiga skärgårdsöar. Ett minskat schaktbehov på 
sådana platser kan medföra stora kostnadsbesparingar. 

Om det är kommunen som är huvudman för LTA-systemet så ingår även själva LTA-
pumpen i den allmänna anläggningen. Detta har gjort att vissa VA-huvudmän är åter-
hållsamma inför att välja en LTA-lösning. Man befarar problem relaterade till åtkomsten 
inne på fastigheten, exempelvis i samband med snöröjning. Vidare finns det också 
juridiska frågeställningar rörande hur långt in på fastigheten man ska kunna förvänta sig 
att placera själva pumpen. 

Många kommuner har ändå positiva erfarenheter av LTA-system. Framgångsfaktorer här 
är att man har utformat sin organisation för att sköta pumparna. Det kan handla om att 
viss del av personalen har specialiserat sig på anläggningarna och att det finns logistik i 
form av bilar och verkstäder som är anpassade till LTA-verksamheten. 

  
Bild 6. Principutformning för LTA-system. Bild från Xylem. 

En tillämpning av LTA i Edenberga skulle kunna följa en ledningsdragning för en gemen-
sam vattenförsörjning, då båda ledningsslagen är trycksatta. På så sätt erhålls en 
avsevärt enklare anläggning av ledningarna, då hänsyn inte behöver tas till topografiska 
förhållanden på samma sätt som för ett självfallssystem. Det är fullt tekniskt möjligt att 
dimensionera ett LTA-system så att pumpning sker från fastigheterna hela vägen till 
anslutningspunkten i Ränneslöv. På så sätt försvinner behovet av en större pumpstation 
för vidarepumpning. 

Ett LTA-system i samhället skulle innebära ca 1 800 m huvudledning och tillkommande 
servisledningar från pumpstationerna på uppskattningsvis 350-1000 m totalt, beroende 
på placeringen av LTA-pumparna. 
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5 Kostnadsbedömning 

5.1 Investeringskostnad 

I denna rapport är samtliga priser exklusive moms om inget annat anges. Följande priser 
har använts för att bedöma kostnaderna för de olika lösningarna: 

Vattenledning 1 200 kr/m Överföringsledning V 1 500 kr/m 
Servisledning V 1 500 kr/m Överföringsledning S 1 500 kr/m 
Spillvattenledning 2 000 kr/m LTA-pump 25 000 kr 
Servisledning S 2 000 kr/m Konventionell pumpstation 1 000 000 kr 
LTA-ledning 1 200 kr/m Minireningsverk 2 500 000 kr 
LTA-servis 1 500 kr/m   

Därtill har schablonmässigt en avskrivningstid på 50 år använts för investeringar i led-
ningar och 20 år för investeringar i pumpar. Kalkylränta har satts till 5 %. Kapitalkostnader 
har beräknats med annuitetsmetoden. Detta på grund av de olika avskrivningstiderna i de 
ingående komponenterna. 

Investeringskostnaderna för de olika alternativen blir som följer: 

Konventionellt system   LTA-system  
V-anslutning 4 485 000 kr  V-anslutning 4 485 000 kr 
S-anslutning 7 000 000 kr  S-anslutning 7 575 000 kr 
Totalt 11 485 000 kr  Totalt 12 060 000 kr 
     
Per fastighet 330 000 kr  Per fastighet 340 000 kr 
 
Inklusive moms 

 
412 500 kr 

  
Inklusive moms 

 
425 000 kr 

     
Minireningsverk     
V-anslutning 4 485 000 kr    
S-anläggning 7 400 000 kr    
Totalt 11 885 000 kr    
     
Per fastighet 340 000 kr    
 
Inklusive moms 

 
425 000 kr 

   

I rena investeringskostnader är det konventionella systemet billigast, följt av LTA-system 
och minireningsverk. Skillnaderna är dock små. När avskrivningar och räntor läggs in i 
kalkylen blir de totala årliga kapitalkostnaderna för hela anläggningen följande: 

 V + S Endast S 
Konventionellt system 650 000 kr 410 000 kr 
LTA-system 670 000 kr 420 000 kr 
Minireningsverk 740 000 kr 490 000 kr 
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När avskrivningstiderna tas i beaktande märks tydligt hur den maskintunga lösningen 
med minireningsverk tappar mark till förmån för överföringsledningen med längre avskriv-
ningstid. LTA-systemet ligger fortfarande tätt efter det konventionella systemet. Men då 
den enda pumpstationen i det konventionella alternativet alltjämt har en lägre 
kapitalkostnad än de 35 LTA-pumparna, blir det konventionella alternativet ekonomiskt 
mer fördelaktigt. 

5.2 Driftkostnader för spillvattenhanteringen 

Som underlag till beräkningarna har följande indata använts: 

Kostnadsslag Enhet Källa 
Vattenanvändning 5 000 m3/år  
Kostnad rening i kommunalt ARV 5 kr/m3 Laholmsbuktens VA 
Elkostnad 1 kr/kWh  
Verkningsgrad pumpstation 70 %  
Tillsyn på pumpstation 1 h/mån  
Driftkostnad LTA 100 kr/år Haninge kommun samt KTH-exjobb 
Underhåll LTA 200 kr/år Exjobb från KTH 
Elförbrukning minireningsverk 10 000 kr/år Biovac (leverantör) 
Slamhantering minireningsverk 10 000 kr/år Biovac 
Kemikaler minireningsverk 2 500 kr/år Biovac 
Serviceavtal minireningsverk 14 000 kr/år Biovac 
Tillsyn minireningsverk 28 000 kr/år Biovac 
 

En tillämpning av dessa värden ger följande resultat: 

Konventionellt system  LTA-system  
Pumpstation, el 8 000 kr/år LTA, elförbrukning 4 000 kr/år 
Pumpstation tillsyn 6 000 kr/år LTA, underhåll 7 000 kr/år 
Rening i ARV 25 000 kr/år Rening i ARV 25 000 kr/år 
Totalt 39 000 kr/år Totalt 36 000 kr/år 
    
Minireningsverk    
Pumpstation, el 2 000 kr/år   
Pumpstation, tillsyn 6 000 kr/år   
Minireningsverk, el 10 000 kr/år   
Verk, tillsyn 28 000 kr/år   
Verk, serviceavtal 14 000 kr/år   
Slamhantering 10 000 kr/år   
Kemikalier 3 000 kr/år   
Totalt 73 000 kr/år   
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5.3 Totala årskostnader för hela anläggningen 

När kostnaderna för investeringar och drift läggs ihop kan de olika alternativen rang-
ordnas enligt följande (avrundat till hela 10 000 kr): 

1. Konventionellt system 690 000 kr/år 

2. LTA-system  710 000 kr/år 

3. Minireningsverk  810 000 kr/år 

5.4 Inlösen av befintliga VA-anläggningar 

De befintliga enskilda VA-anläggningarna kommer att bli överflödiga om ett allmänt VA-
ledningsnät byggs ut. I Lagen om allmänna vattentjänster, §40, sägs att ”Om en enskild 
anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-
anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens 
ägare.” Detta kan därmed medföra ytterligare en kostnad för VA-huvudmannen. 

Emellertid relaterar formuleringen ”skälig ersättning” i praktiken till att en avskrivning ska 
tillämpas vid värderingen av de enskilda anläggningarna. Avskrivningstiderna är dock 
korta och i rättspraxis har de bedömts vara mindre än tio år. Mot bakgrund av statusen på 
de flesta spillvattenanläggningarna i Edenberga kan dessa därför antas representera ett 
begränsat ekonomiskt värde. Det kan dock finnas enstaka exempel bland vattenförsörj-
ningen som möjligen kan ha ett visst restvärde, men även detta bedöms förekomma i 
liten omfattning och får studeras från fall till fall i utbyggnadsskedet. 

6 Diskussion och rekommendation 

6.1 Förutsättningar för enskilda lösningar 

Förutsättningar för enskilda lösningar i Edenberga är begränsade. Då flera av 
fastigheterna ligger i direkt anslutning till ån kan dessa omöjligen tillgodoräkna sig en 
fungerande reningseffekt med hjälp av infiltration. I vissa fall saknas det fysiska utrymmet 
helt. Om man därtill tar de geotekniska förutsättningarna i beaktande så kan nog en 
större andel av fastigheterna i Edenberga anses ligga inom ett område som enkelt 
kommunicerar med Edenbergaån. Även om det skulle kunna vara möjligt att anlägga 
infiltrationer som idag uppfyller kraven, så är trenden att kraven på avloppsutsläpp 
skärps. Eventuellt kan skärpta framtida krav komma att leda till att infiltration av 
spillvatten inte kan genomföras i Edenberga. 

Därtill finns problemställningen om föroreningar av de enskilda dricksvattenbrunnarna. 
Förslag har framförts om att problem endast är relaterade till grävda brunnar, och att 
djupborrade brunnar skulle lösa problemen med vattenkvalitén. Emellertid är det en 
osäker förhoppning. Borrade brunnar kan eventuellt ta vatten från en annan akvifär, men 
med de genomsläppliga isälvsavlagringar som finns i samhället är risken stor att 
påverkan från avloppsinfiltration kan finnas även på djupare liggande lager. 
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Om infiltrationsbaserade lösningar inte är möjliga återstår i princip att varje fastighet 
anlägger ett eget minireningsverk. Detta är en osäker lösning. Minireningsverk i denna 
skala drabbas ofta av driftstörningar relaterade till en ojämn belastning. Därtill är det en 
kostsam och tekniskt komplicerad lösning för varje fastighet att hantera.  

Sammantaget måste en fortsatt användning av enskilda VA-lösningar i Edenberga 
betraktas som en lösning som ej är aktuell.  

6.2 Förutsättningar för gemensamhetsanläggning 

Edenberga är tillräckligt sammanhållen bebyggelse för att det skulle gå att tekniskt 
anlägga en gemensamhetsanläggning för att hantera vatten och avlopp. Det finns dock 
inget intresse alls i samhället av att gå ihop och bilda en gemensamhetsanläggning. 
Alternativet har aldrig diskuterats, vilket gör att det förefaller långsökt att kunna initiera en 
dylik, lyckosam, process. Den senaste tidens utveckling inom juridikområdet pekar också 
på att kommunens ansvar för att lösa VA-frågan inte kan ersättas av en privat gemensam 
lösning. En enstaka fastighetsägare som inte är intresserad av en gemensamhetsanlägg-
ning kan därför alltjämt driva frågan om verksamhetsområde och även ha utsikter till att 
vara lyckosam i processen. Med tanke på ointresset från fastighetsägarnas sida för att 
bilda en gemensamhetsanläggning, kan inte heller detta alternativ rekommenderas. 

6.3 Behov av allmän anläggning 

Lagen om allmänna vattentjänster, §6 säger att: 

”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.” 

Historiskt har ”i ett större sammanhang” avsett en grupp av 20-30 fastigheter inom ett 
”visst avstånd” från varandra. I senare tillämpningar har antal under 20 varit aktuellt och i 
extremfall, när det exempelvis har varit fråga om hot mot rödlistade arter, har antal under 
10 också räknats som ”i ett större sammanhang”. 

De 35 fastigheterna som finns i Edenberga är placerade på ett sätt som i delar är direkt 
jämförbart med ett ordinärt villaområde. Avloppspåverkan kan spåras i flera av vatten-
täkterna, samtidigt som recipienten Edenbergaån är påverkad av övergödning. Det får 
därför anses vara ställt utom allt tvivel att det föreligger ett behov av en allmän VA-
anläggning för vatten och spillvatten i Edenberga. Dagvatten finns det goda möjligheter 
att fortsätta infiltrera såsom skett hittills. 
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6.4 Val av teknisk lösning för den allmänna anläggningen 

Kostnadsmässigt ligger alternativen med anslutning via ett konventionellt system och 
anslutning via ett LTA-system i ungefär samma prisnivå. Detta gäller både om man 
betraktar investeringskostnaden, samt om man även väger in driftkostnader samt 
avskrivningar. 

Alternativet med ett minireningsverk blir klart dyrare. Detta beror på att det kräver i princip 
samma infrastruktur som de system som bygger på överföring till Ränneslöv, bortsett från 
själva överföringsledningen för spillvatten. Pumpstationen kan i och för sig göras något 
mindre, men krävs alltjämt för att pumpa spillvattnet till minireningsverket från andra sidan 
Edenbergaån. 

Även om spillvattenfrågan får en lösning, är det rimligt att tänka sig att det finns kvar-
varande problem med dricksvattenförsörjningen i de enskilda anläggningarna. Det är mot 
bakgrund av denna utredning rimligt att utgå från att även vattenförsörjningen behöver 
lösas i ett större sammanhang. Den enda rimliga lösningen på detta är att bygga en 
överföringsledning till Ränneslöv. Bygget av en sådan ledning medför att merarbetet och 
merkostnaden för att anlägga även en spillvattenledning måste anses konkurrenskraftigt 
jämfört med en lokal spillvattenlösning. En situation med en ny anslutning för vatten-
försörjning och en ny lokal spillvattenlösning får anses orimlig. 

Därtill finns det en generell önskan från LBVA:s håll om att minska antalet anläggningar 
och i större utsträckning bygga ett system som baserar sig på överföringsledningar och 
en koncentration av avloppsrening till ett fåtal punkter. Det är också ett sätt att 
framtidssäkra spillvattenreningen i händelse av att nya reningskrav tillkommer. Färre 
anläggningar ger behov av investeringar på färre platser. 

Dessa skäl, i kombination med den högre kostnaden, gör att ett minireningsverk i Eden-
berga ej är en rekommenderad lösning på spillvattenhanteringen. Inte heller om man 
endast studerar spillvattenhanteringen blir ett minireningsverk en konkurrenskraftig 
lösning. Istället rekommenderas överföringsledningar för både vatten och spillvatten till 
Ränneslöv. 

Huruvida valet ska falla på en LTA-lösning eller ett konventionellt system för anslutning 
går det inte att hitta något tydligt svar på. I fallet Edenberga är de bägge systemen likvär-
diga ur ett kostnadsperspektiv. En kalkyl på detta stadium är alltför översiktlig för att 
kunna peka ut ett av systemen som vinnare. Till viss del måste beslutet därför baseras på 
ett strategiskt vägval hos VA-huvudmannen. Vill man införa en större andel LTA-
anläggningar i den allmänna VA-anläggningen? 

En erfarenhet från Sverige där LTA-system har anlagts, är att man gärna tenderar att 
bygga ett konventionellt självfallssystem i de delar där så är möjligt, även i områden som 
pekats ut som lämpliga för LTA. I praktiken leder detta till hybridlösningar bestående av 
självfall blandat med LTA. Även i Edenberga är det tänkbart att blanda de bägge 
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lösningarna. Man kan exempelvis tänka sig ett självfallssystem norr om Edenbergaån, 
följt av en pumpstation på norra åstranden. Från denna går därefter en tryckledning mot 
Ränneslöv på åns södra sida. Till denna tryckledning skulle man kunna tänka sig att 
direkt ansluta husen söder om ån via LTA-anläggningar. Det finns fler varianter på 
systemutformning och till sist handlar det om en frågeställning för hur den framtida 
allmänna VA-anläggningen ska se ut.  
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