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Bakgrund  

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken (MB) skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger i 2 kap 

3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder 

som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljö samt att bästa 

möjliga teknik för ändamålet används.  

I 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att det är förbjudet 

att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i vattenområde, om avloppsvattnet 

inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning om det inte är uppenbart att utsläpp kan 

ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön  

I maj 2016 ersattes Naturvårdsverkets allmänna råd för enskilda avlopp (NFS 2006:7) från 2006 av 

Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten. Som i tidigare allmänna råden ställs krav på anläggningens reningsförmåga och 

beroende på recipientens känslighet ställs krav på normal respektive hög skyddsnivå. Recipientens 

känslighet är därmed styrande för de reduktionskrav som kan krävas ur miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt. Även Lagen om allmänna vattentjänster, där kommunens skyldigheter att 

ordna VA-försörjning regleras, har skärpts väsentligen. I § 6 står följande: 

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. 

 

Enligt praxis räknas en samlad bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang.  
 
Sammantaget leder alla faktorer ovan till betydligt strängare myndighetskrav på vatten- och avlopps-

försörjningen även utanför det nuvarande verksamhetsområdet, på enskilda, gemensamma och 

kommunala vatten-och avloppsanläggningar. Det innebär också stora ekonomiska investeringar att 

bygga VA-anläggningar, oavsett om de är kommunala, gemensamma eller enskilda. För att få ut den 

mest miljöriktigt, ekonomiskt och långsiktigt hållbara lösningen krävs en gemensam planering mellan 

förvaltningarna och NSVA. 

  
För att kunna hantera den komplexa vatten- och avloppsfrågan i områden utanför tätorterna har 

Båstads kommun och NSVA utarbetat en strategi för VA på landsbygden, vilken antogs av kommun-

styrelsen 2012-11-14. Strategin skulle täcka hela kommunen och ge svar på hur vatten- och avlopps-

frågor på landsbygden ska hanteras samt utgöra ett planeringsunderlag för en stegvis utbyggnad av 

kommunalt VA på landsbygden. 

Med anledning av Länsstyrelsens skrivelse daterad 2013-10-18 sammanställdes en tid- och handlings-

plan under 2014 för utökning VA-verksamhetsområde i Båstads kommun. Av de 19 områden som tas 

upp i handlingsplanen hade kommunalt vatten och avlopp byggts ut till sju vid slutet av 2016. 



 
 

 

På uppdrag av Båstad kommun har NSVA tillsammans med tjänstemän från Miljöavdelning, Plan-

avdelning samt Teknik & Service, nu gjort en översyn av strategin och uppdaterat av tid-och 

handlingsplanen för utbyggnad av VA på landsbygden. 

  



 
 

 

Mål och avgränsning 

Syfte 

Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, långsiktig och hållbar VA-planering för hela 

kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt VA eller väl fungerande gemensam anläggning. VA-

strategin syftar också till att förbättra kommunens vattenförekomster genom en god VA-planering, så 

att de på sikt ska kunna uppnå god ekologisk status och kemisk status. 

 

Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få en gemensam syn på hur byggande på lands-

bygden kan medges och regleras. Den ska också utmynna i en prioriteringslista med områden för 

utbyggnad av kommunalt VA, riktlinjer för hantering av enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad samt 

bestämmelser för områden som inte inom överskådlig tid berörs av utbyggnad. 

 
Denna tid och handlingsplan ersätter VA-strategin daterad 2012-11-14 och tidigare tid- och 

handlingsplan från 2014 när det gäller till vilka området det kommunala verksamhetsområdet ska 

utökas till, och vid vilken tidpunkt.  

Avgränsning  

VA-strategin omfattar fastigheter i kommunen som ligger någorlunda samlat i bebyggelsegrupper 

och som befinner sig utanför dagens verksamhetsområde för kommunalt VA.  För enskilda 

fastigheter som inte ligger inom de områden som tagits upp i strategin kommer tillsyn och prövning 

även fortsättningsvis att göras från fall till fall.  

Begreppsförklaringar  

Spillvatten  
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett.  
 
BDT-vatten  
Avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 
 
Dagvatten 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.  
 
Recipient  
Yt- eller grundvatten som tar emot utsläpp av spillvatten eller dagvatten. 
 
Skyddsnivå 
Bedömning av skyddsnivå ska ske utifrån recipientens känslighet för påverkan enligt ett antal miljö- 

och hälsoskyddskriterier i Naturvårdsverkets allmänna råd om avloppsanordningar för hushålls-

spillvatten (NFS 2006:7). Hög skyddsnivå innebär strängare reningskrav än normal skyddsnivå.  

 



 
 

 

Vattenkvalitet 

EU:s ramdirektiv för vatten "vattendirektivet" syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar 

förvaltning av våra vattenresurser. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. 

Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Sverige har indelats i 

fem vattendistrikt med en länsstyrelse i varje distrikt som samordnande vattenmyndighet. Båstads 

kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt.  

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt ett åtgärdsprogram för Västerhavet, vilken även anger 

statusen för våra vattenförekomster i kommunen. Enligt Västerhavets preliminära riskbedömning 

från 2015 finns det risk för att den ekologiska statusen inte uppnås innan 2021 för kustvatten och 

vattendrag i Båstads kommun. Det finns även risk för att den kemiska statusen för kustvatten, 

vattendrag och grundvatten inte uppnår god status innan 2021.  

För att god kemisk och ekologisk status ska uppnås på våra vattenförekomster innan ovan angivet år 

har kommunerna inom distriktet tilldelats uppdrag i åtgärdsprogrammet som åsyftar till att god 

kemisk och ekologisk status uppnås. 

Generellt sett kan man dela upp recipienter i grundvatten- och ytvattenrecipienter. Ytvatten-

recipienter motsvaras av bäckar, åar, sjöar samt hav. Grundvattenrecipienter motsvaras av en 

sammanhängande grundvattenförekomst som är geografiskt avgränsad efter de geohydrologiska 

förutsättningarna. Recipienterna blir mer eller mindre påverkade av utsläpp av spillvatten, allt 

beroende på miljöfaktorer som till exempel förorenande ämne, vattenkemisk beskaffenhet, 

geologiska förutsättningar och biologisk känslighet.  

Huvudsakliga ytvattenrecipienter  

Utöver vattendrag och åar finns det inom Båstads kommun två huvudrecipienter, dit ytvattnet 

slutligen leds: Laholmsbukten och Skälderviken. Generellt gäller att de båda recipienterna har över-

gödningsproblem med förhöjda halter av näringsämnen.  I GIS-portalen VISS 

(VattenInformationSystemSverige) från Länsstyrelsen, ges följande information om respektive 

vattenförekomsts status:  

Ytvattenförekomst Laholmsbukten 

Kemisk status (2016): 

Uppnår ej god: ”Prioriterade ämnen bedöms ej uppnå god status på grund av kvicksilver i fisk.” 

 

Ekologisk status (2016):  

Måttlig: ”Data från provtagning av makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på god 

status medan data från bottenfauna visar på måttlig status. Den ekologiska statusen bedöms således 

vara måttlig enligt principen "one out, all out."  

Ytvattenförekomst Skälderviken 

Kemisk status (2016): 

Uppnår ej god: ”Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status. Mätningar i fisk 

(skrubbskädda) tyder på att gränsvärdet för kvicksilver överskrids… För övrigt finns inga indikationer 

på att några av vattendirektivets övriga prioriterade ämnen förekommer i halter som kan antas 



 
 

 

utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsten. Inga mätningar av prioriterade ämnen, utöver kvick-

silver, har gjorts i vattenförekomsten.” 

 

Ekologisk status (2016): 

Måttlig: ”Den ekologiska statusen bedöms som måttlig. Bedömningen styrs av den biologiska 

kvalitetsfaktorn bottenfauna.” 

 

De båda vattenförekomsterna riskerar att inte uppfylla kriterierna för god ekologisk och kemisk 

status år 2021. Det långsiktiga målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 2021. 

Enligt ”Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015” har miljöförvaltningen rätt att ställa 

krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller 

riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 

  



 
 

 

Grundvattenrecipienter  

Till vattenförekomster räknas även grundvatten. I GIS-portalen VISS 

(VatteninformationSystemSverige) från Länsstyrelsen, ges följande information om Bjärehalvöns 

grundvattenförekomsts status:  

 
Kvantitativ status (2009):  

Otillfredsställande: ”I delar av förekomsten (framförallt kring Torekov) råder bristsituation sommartid 
med konflikt mellan dricksvattenintresse och bevattningsintressen i området” 
 

Kvalitativ status (2009): 
 

Otillfredsställande: ”I den regionala undersökning som genomfördes i december 2007 togs grund-
vattenprover i fem vattentäkter inom förekomsten. I tre av brunnarna fanns rester av bekämpnings-
medel (Medelhalten bekämpningsmedel för förekomsten baserat på fem punkter var 0,06 ug/l.) I en 
av punkterna överskreds riktvärdet för isoproturon (0,11 ug/l) och bentazon (0,12 ug/l) (denna punkt 
saknas i DGV-data). I två av punkterna hittades spår av BAM. I en av dessa punkter hittades även 
atrazin Samtliga halter låg under riktvärdet. Tre av punkterna visar på kvävepåverkan men bara en 
punkt överskred utgångspunkt för att vända trend (35,36 mg/l)  
 
I regional provtagning 2008 följdes 2 av punkterna från 2007 upp. I en av dessa punkter hittades 
rester av bekämpningsmedel (BAM 0,02 ug/l). Resterande analyser låg under utgångspunkt för att 
vända trend.  
 
I regional provtagning 2009 följdes 3 av punkterna från 2007 upp. Rester av bekämpningsmedel 
återfanns i 2 av punkterna (BAM 0,01 ug/l samt Atrazin-2-hydroxy 0,01 ug/l). Två av punkterna 
visade på kvävepåverkan. Högsta uppmätta kvävehalten var 15 mg/l vilket ligger under utgångspunkt 
för att vända trend.” 

  



 
 

 

Vattenskyddsområden 

Vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för 

en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till 

skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt i ett långt perspektiv.  

 

I Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16, kan man bland annat läsa 

att i vattenskyddsområdets primära skyddszon bör föreskrivas om förbud mot ytterligare infilt-

rationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten. Inom sekundär 

skyddszon bör föreskrivas om krav på särskilda tillstånd för sådana anläggningar. 

 

 
Figur 1. Översikt över upprättade och föreslagna vattenskyddsområden (blått) i Båstads kommun. Alla gränser är inte 
helt  fastställda ännu. 

 

  

 



 
 

 

Enskilda avloppsanläggningar 

De flesta enskilda avloppsanläggningar utgörs av slamavskiljare tillsammans med infiltration eller 

markbädd, minireningsverk eller sorterande system. I ett sorterande system behandlas avlopps-

vattnet från toalett separat från det övriga avloppet, BDT-vattnet. Det kan till exempel röra sig om 

sluten tank för toalettavloppet och infiltration för BDT-vattnet. Förutsättningarna på den aktuella 

fastigheten avgör vilken eller vilka avloppslösningar som är möjliga. 

 
En gemensamhetsanläggning är en avloppsanläggning som försörjer flera fastigheter inom ett 

område. En gemensamhetslösning har en utsläppspunkt i stället för ett stort antal spridda utsläpps-

punkter. Med endast en utsläppspunkt är det lättare att kontrollera utsläppet samtidigt som risken 

för förorening av vattentäkter minskar. De reningstekniker som används i 

gemensamhetsanläggningar är ofta de samma som i anläggningar tillhörande enstaka hushåll. 

 

Det är Myndighetsnämnden som ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avloppen i 

Båstad kommun. Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller 

dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. Dålig reningsgrad hos enskilda 

anläggningar kan bero på att anläggningen har brister eller på att området har dåliga förutsättningar 

för den typen av anläggning. Brister hos anläggningen kan bero på att den är av en äldre typ som inte 

uppfyller dagens krav eller att den till följd av ålder har förlorat sin ursprungliga funktion.  

 

Miljöavdelningen kan förelägga fastighetsägaren att åtgärda sin 

anläggning om den inte uppfyller dagens krav eller om den medför risk för människors hälsa 

och/eller miljön. Om flera fastighetsägare har problem med sin enskilda anläggning kan de gå 

ihop för att gemensamt lösa situationen med en gemensamhetsanläggning. 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

Kommunalt vatten och avlopp 

Verksamhetsområde för VA 

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket 

vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom 

verksamhetsområdet är kommunen huvudman för den allmänna vatten och avloppsförsörjningen, 

och har skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp, och hushållen har skyldighet att ansluta sig. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

 

Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen 

om allmänna vattentjänster (2006:412), Vattentjänstlagen. Enligt vattentjänstlagen ska kommunala 

VA-anläggningar ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön.  

 

 
Figur 2.   Översiktskarta över befintligt verksamhetsområde för spillvatten i Båstads kommun. 

  

Avgiftsskyldighet 

När beslut tas om att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas verksamhetsområdet till att 

omfatta det aktuella området. Då gäller Vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt 

och avgiftsskyldighet. Anläggnings- och brukningsavgifter regleras i den kommunala VA-taxan, vilken 

beslutas av fullmäktige  



 
 

 

Kommunen tar ut en anläggningsavgift av fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt. 

Förbindelsepunkten är den punkt där inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala 

ledningsnätet sker, den är vanligtvis belägen ca 0,5 m från fastighetsgräns.  

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som regleras i den kommunala VA-taxan, den ska motsvara 

kommunens genomsnittliga utbyggnadskostnad. Att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på 

landsbygden innebär ofta stora kostnader, och VA-taxan måste anpassas till den kostnadsnivå som 

de kommande utbyggnadsplanerna innebär. 

Efter att förbindelsepunkt har upprättats ska fastighetsägaren även betala brukningsavgifter vilka ska 

täcka kostnader för drift och underhåll av den kommunala VA-anläggningen, detta gäller oavsett om 

den fysiska inkopplingen är gjord eller ej. 

Särtaxa 

Särtaxa är en förhöjd anläggningsavgift som huvudmannen är skyldig att ta ut när ”en viss eller vissa 

fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning 

avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet” enligt Lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412). Var gränsen går för det som kallas ”i beaktansvärd omfattning” är ännu inte juridiskt 

prövat. Norrköpings kommun har satt gränsen till 50 % över den normala anläggningsavgiften. 

Svenskt vatten nämner 30 % över normala kostnader. 

Vid ett beslut om verksamhetsområde ska eventuell särtaxa framgå av beslutet och gälla framtida 

anslutningar i det aktuella området. Detta blir då ett s.k. särtaxeområde. Om särtaxan anges som en 

faktor av den ordinarie taxan krävs ingen uppräkning av själva särtaxan utan den följer förändringen 

av normaltaxan. När särtaxan beräknas ska hänsyn tas till framtida utbyggnad, och här görs en 

bedömning av hur många som sannolikt kan komma att ansluta till systemet som byggs ut.   

 
 

  



 
 

 

Policy för tillsyn och prövning för fastigheter som omfattas av 

landsbygdsstrategin 

Bygglovshantering 

Inför bygglov eller förhandsbesked i ett område där kommunalt vatten och avlopp är planerat att 

byggas ut ska den sökande informeras om utbyggnadsplanerna. Den sökande ska informeras om när 

kommunalt VA planeras anläggas, att samtliga fastighetsägare kommer att få betala anläggnings-

avgifter, samt vilka enskilda lösningar som accepteras i väntan på att kommunala ledningar byggs ut.  

När det gäller nybyggnation i de områden där kommunalt VA ska byggas ut är utgångspunkten att 

det i första hand ska undvikas tills den kommunala lösningen finns på plats, framförallt om VA-

utbyggnad planeras inom en snar framtid. Prövning ska dock ske från fall till fall. Om nybyggnation 

ändå ska tillåtas i ett sådant område är en förutsättning att det inte medför en risk att förstärka VA-

problem i området, att det inte försvårar en framtida kommunal VA-utbyggnad eller att det inte finns 

risk för ökad belastning på recipienten.  

Enskilda avlopp 

 I samband med att områden byggts ut med kommunalt VA och verksamhetsområde bildats ska 
inga enskilda anläggningar beviljas. 
 

 Inom områden som är upptagna i strategin och som kommer att få kommunalt VA inom tio år 
gäller vissa övergångsprinciper för fastigheter med enskild VA-anläggning, se nedan.  

 

 I de områden där det dröjer mer än tio år innan en kommunal anslutning till vatten och avlopp 
genomförs skall tillstånd beviljas för enskilda avloppsanordningar som uppfyller aktuella miljö-
krav.  

 

 I områden med hög prioritet på avloppsåtgärder men där det saknas förutsättningar för 
utbyggnad av kommunalt VA kommer gemensamma lösningar för avloppshantering 
rekommenderas.  

 

I de områden där beslut fattas om kommunalt verksamhetsområde kommer enskilda anläggningar 

inte vara möjliga. Därför beviljas inte nyanläggningar av enskilda avlopp inom verksamhetsområde 

för spillvatten, vilket innebär att de som har undermåliga avlopp kommer tvingas att ansluta till det 

kommunala nätet. Det är Miljöavdelningen som förelägger fastighetsägarna att ansluta sig till 

kommunalt VA.  

Utbyggnad inom 10 år 

I de områden som ska anslutas till kommunalt avlopp inom 10 år kommer ingen aktiv tillsyn att 

bedrivas. Ansökningar om tillstånd till enskilda avloppsanläggningar kommer att prövas. Ansökningar 

kan förväntas komma in i samband med bygglov, anläggningar vilka slutat fungera, ägarbyten, m.m.  

I väntan på en utbyggnad av kommunala ledningar ska VA-försörjningen göras så effektiv som möjligt 

utifrån de lagkrav som finns, miljö, hälsa och ekonomi. Den tekniska lösningen i väntan på kommunal 

VA-utbyggnad bör prövas med hänsyn till de förhållanden som råder på den enskilda platsen. 

Tillfälliga lösningar med tidsbegränsade tillstånd bör övervägas i avvaktan på kommunal anslutning, 



 
 

 

t.ex. sluten tank. NSVA kommer inte att lösa in dessa tillfälliga enskilda avloppsanläggningar, 

separata avtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och NSVA angående detta. 

Utbyggnad mellan 10 och 20 år 

I områden som ska anslutas till kommunalt VA först om 10-20 år kommer tillsyn att bedrivas. Krav 

kommer att ställas på att icke godkända anläggningar skall åtgärdas.  

Inte inom överskådlig tid 

I områden som inte kommer att anslutas till kommunalt VA inom 20 år kommer tillsyn att bedrivas 

och krav ställas på att dåliga avlopp åtgärdas. Gemensamhetsanläggningar är att föredra, om det av 

någon anledning inte går att genomföra kan det bli nödvändigt med lösningar i kommunal regi.  

 

  



 
 

 

Områden utpekade av Länsstyrelsen för VA-utbyggnad 

Länsstyrelsen har i en skrivelse daterad 2013-10-18 anmodat Båstads kommun att komma in med en 

tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp för 14 

områden. Områdena var indelade i två grupper efter prioritet: 

Prioritet 1 
 

 Kattvik  Slättaröd 

 Stora Hult  Boarp 

 Ängalag  Nyled 

 Öllövsstrand  Tvähöga 
 
 
Prioritet 2 
 

 Vadebäck  Mäsinge 

 Lyavägen  Häljarp-Böckerskogen 

 Karstorp  Axelstorp 
 
 
 

I Kattvik, Stora Hult, Slättaröd, Boarp, Nyled och Tvähöga har kommunalt vatten och avlopp byggts 

ut. Resterande områden återfinns i tid- och handlingsplanen på nästa sida. 

  



 
 

 

Tidplan och handlingsplan 

Strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är anslutna till kommunalt vatten och 

avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad bebyggelse (ca 20 fastigheter och uppåt som ligger 

samlat). Även områden med ett mindre antal fastigheter som ligger samlade och är prioriterade av 

Båstad kommun på grund av miljömässiga skäl och områden som ligger i direkt närhet till kommu-

nala ledningar utan att vara anslutna tas upp. 

 

För de fastigheter som ligger i områdena som beskrivs nedan och som inte är aktuella för en VA-

utbyggnad inom överskådlig tid, kommer krav att ställas på att bristfälliga avlopp åtgärdas. För 

enskilda fastigheter som inte ligger inom de områden som tas upp kommer tillsyn och prövning även 

fortsättningsvis att göras från fall till fall.  

 

Område VA-utbyggnad 

Vadebäck 2017 

Lyavägen 2019 

Ängalag 2020 

Margretetorpsvägen 2020 

Rotalyckevägen 2021 

Varan 9:46 mfl 2022 

Kattviksvägen 2023 

Mäsinge  2024 

Hallavara samfällighet - Kattvik Samfällighet ansluts till kommunalt 

avlopp senast 2025 

Lillaryd 2030 

Öllövsstrand Inte inom överskådlig framtid 

Karstorp Inte inom överskådlig framtid 

Böckerskogen Inte inom överskådlig framtid 

Axelstorp Inte inom överskådlig framtid 

Öllöv  Inte inom överskådlig framtid 

 



 
 

 

Områdesbeskrivningar 

I områden med samlad bebyggelse kan det vara svårt att lösa avloppsfrågan med enskilda avlopps-

anläggningar eftersom avstånden mellan fastigheterna kan vara små, vilket kan medföra en risk 

dricksvattenbrunnar kontamineras. Nedan följer en genomgång av sådana landsbygdsområden i 

kommunen, vilken ligger till grund för utbyggnadsplanen. Områdena beskrivs vad gäller antal 

fastigheter, nuvarande vatten- och avloppslösningar, framtida planer m.m. 

 

Planförhållandena som beskrivs i strategin refererar till kommunens gällande översiktsplan från 

2008. Under 2017 kommer arbetet med en ny översiktsplan för kommunen inledas. Resultatet av 

detta arbete kan, ur plansynpunkt, påverka hur listade projekt värderas. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende. Kommunens intentioner för områden lämpliga för bostadsbebyggelse anges i översikts-

planen och prövas vidare i detaljplaner. Byggnation av enstaka bostäder kan, utifrån riktlinjer i över-

siktsplanen, hanteras direkt i bygglov. 

 

  



 
 

 

Förslöv-Vadebäck 

 

Figur 3. Förslöv-Vadebäck 

Beskrivning av området 
Vadebäck ligger strax norr om Förslöv. Ca 20 fastigheter finns inom området som är aktuellt i lands-

bygdstrategin. Husen ligger inom/nära ett vattenskyddsområde och riksbekanta Vadebäcken rinner 

igenom området. Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största 

delen av grus och morän. Inga geotekniska undersökningar har dock utförts som bekräftar det. 

Vattenledningar finns utbyggt i stort sett inom hela området, spillvattennätet är däremot inte 

utbyggt. Det är ca 100 m från befintligt spillvattennät till närmsta bostaden. 

 
VA-situation 
Fastigheterna är försörjda med kommunalt vatten, avloppsanläggningarna är enskilda. Många av de 

enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt 

lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

 
Planförhållande 
Efter Hallandsåstunnelns öppnande, förbättrade möjligheter till pendling och ett nytt verksamhets-

område är Förslöv nu en ort med än större utvecklingspotential. En ny översiktsplan är under fram-

tagande vilket kan påverka exploateringsområden och exploateringsgrad och därmed antalet 

bostäder.   

 
Bedömning 
Fastigheterna ligger inom/nära vattenskyddsområdet. Det tillsammans med att Vadebäcken rinner 

genom området gör att kommunalt VA bör byggas ut.  Vadebäck finns med Länsstyrelsen utpekade 

landsbygdsområden under prioritet 1. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av spillvattennätet är planerad till 2017. 

 



 
 

 

Lyavägen  

 

Figur 4. Lyavägen 

Beskrivning av området 
Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant 

sluttning på östra sidan av den gamla banvallen. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten 

Idrottsplatsens vattenskyddsområde. Jordarterna består av sandig morän och sant, med inslag av 

berg i dagen. Avståndet mellan befintligt ledningsnät och den närmsta fastigheten är ca 100 m.  

 
VA-situation 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och har enskilda avlopp. De flesta av avlopps-

anläggningarna lever inte upp till de reduktionskrav som ställs på enskilda avloppsanläggningar.  

 
Planförhållande 
Banvallen togs ur bruk för spårbunden trafik 2015. Kommunen planerar ny användning för banvallen, 

troligen GC-väg, vilken inte utgör samma hinder för en VA-lösning som järnvägsspåren tidigare 

utgjorde.   

 
Bedömning 
Det kuperade läget och bergförekomst gör det relativt problematiskt och kostsamt att bygga ut 

kommunalt spillvatten. Det ringa avståndet till VA-nätet och de bristfälliga enskilda avloppen i 

närheten av vattenskyddsområdet motiverar en kommunal utbyggnad.  

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av spillvattennätet är planerad till 2019. 



 
 

 

Ängalag 

 

Beskrivning av området 
Ängalag är en mindre by som ligger intill väg 115 mellan Torekov och Hov. Omkringliggande mark 
domineras av jordbruk. Ängalag med närområde innefattar ca 40 fastigheter.  Genom byn rinner ett 
vattendrag som mynnar i havet vid Ingelstorps strand, mellan Torekov och Hovs Hallar. Enligt SGU’s 
jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med inslag av 
berg i dagen. Avståndet till kommunala VA-nätet är ca 1200 m. 
 
VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. Många av de 

enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt 

lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), 

om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Då dricksvattenbrunnar och många enskilda 

avloppsanläggningar är belägna inom ett mindre område är det en stor risk att dricksvattnet kon-

tamineras av avloppsvatten från bristfälliga anläggningar.  

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Ängalag innehåller relativt många fastigheter i en sammanhängande struktur i ett mindre område. 

Fastigheternas närhet till varandras enskilda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar utgör en 

stor risk för kontaminering av dricksvatten. Det finns även svårigheter att hålla de rekommenderade 

avstånden enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små avlopps-

anordningar för hushållsspillvatten mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar vid ändring 

av befintliga anläggningar och vid nyanläggning. Området finns med Länsstyrelsen skrivelse från 

2013-10-18 som ett prioritet 1-område. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av VA är planerad till 2020. 

Figur 5. Ängalag 



 
 

 

Margretetorpsvägen  

 

Figur 6 Margretetorpsvägen  

Beskrivning av området 
Öster om Förslöv samhälle mot Margretetorpsvägen ligger 13 fastigheter. Från området är det cirka 

550 m till det kommunala ledningsnätet i Förslöv. Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig 

morän. Nordost om området finns ett 30-tal fastigheter som är intresserade av att ansluta sig som 

samfällighet om kommunalt VA byggs ut. 

 
VA-situation 
Enskilt vatten och avlopp. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Området är i sig lågprioriterat då det rör sig om få fastigheter på relativt stort avstånd från befintligt 

ledningsnät, men att ytterligare ca 30 fastigheter ansluts som samfällighet motiverar en utbyggnad. 

Totalt rör det sig om 40-45 fastigheter som kommer att få kommunalt vatten och avlopp. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras till år 2020.  

 



 
 

 

Rotalyckevägen 

 

Figur 7. Rotalyckevägen 

Beskrivning av området 
Rotalyckevägen ligger utanför Torekov söder om Ängalagsvägen. I det aktuella området ingår 8 

fastigheter. Kommunala ledningar finns på andra sidan Ängalagsvägen, ca 100 m från närmaste hus. 

Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med 

inslag av berg i dagen. 

 
VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. Fastighetsägarna 

har varit i kontakt med NSVA då de är intresserade av att ansluta till kommunalt VA som samfällighet. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-
hänseende.  
 
Bedömning 
Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Cirka 200 m sydöst om området 

finns sex fastigheter som eventuellt kan ansluta som samfällighet om de inte löser vatten och avlopp 

enskilt. Bergförekomst kan fördyra utbyggnaden. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Om bildandet av en samfällighet inte blir aktuell så planeras utbyggnad av kommunalt VA till 2021. 



 
 

 

Varan 9:46 m fl. - Torekov 

 

Figur 8 Varan 9:46 m. fl. 

Beskrivning av området 
Området ligger i utkanten av Torekov i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde, och 

omfattar 9 fastigheter. Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 

största delen av morän med inslag av berg i dagen. Fastigheterna ligger på båda sidorna av 

Trafikverkets väg (Ängalagsvägen). Tomterna är relativt små, mellan 1100 och 2500 m2. 

 
VA-situation 
Idag finns det enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Bergförekomst kan fördyra 

utbyggnaden. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Planeras till 2022. 

 



 
 

 

Kattviksvägen 

 

Figur 9. Kattviksvägen 

Beskrivning av området  
Utmed Kattviksvägen väster om Båstad ligger 12 fastigheter i direkt anslutning till det kommunala 

VA-ledningsnätet. Husen ligger tätt och tomtstorlekarna varierar mellan ca 700 och 2500 m2. 

Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av sandig 

morän med inslag av berg i dagen.  

VA-situation 
Idag finns det enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen eller programmet inför 

fördjupad översiktsplan för Norrviken – Kattvik. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp betyder 

inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planeringshänseende. 

 
Bedömning 
De relativt små tomtstorlekarna i kombination med fastigheternas närhet till det kommunala 

ledningsnätet gör att man bör bygga ut VA. Bergförekomst fördyrar utbyggnaden. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Planeras till 2023. 

 



 
 

 

Mäsinge 

 

Figur 10. Mäsinge 

Beskrivning av området 
Mäsinge ligger väster om Västra Karup, och området omfattar 17 fastigheter i en relativt samman-

hängande bebyggelse. Jordarterna består enligt SGUs jordartskarta av sandig morän med inslag av 

berg i dagen. Avståndet från närmsta fastigheten till befintligt VA-nät i Möllhult är ca 250 m. 

VA-situation 
Fastigheterna har idag enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar. De flesta av de enskilda avlopps-

anläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, 

samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.Fastighetsägarna är på gång med att 

bilda en gemensamhetsanläggning som ska ansluta till det kommunala nätet i Möllhult. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Sammanhängande bebyggelse och närhet till kommunalt VA-nät motiverar en utbyggnad av 

kommunalt VA.  

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Om anslutning till kommunalt VA inte har skett genom gemensamhetsanläggning till 2024 påbörjas 

arbetet med att bygga ut kommunalt VA.  

 



 
 

 

Kattvik - Hallavara östra samfällighet 

 
Figur 11. Kattvik- Hallavara östra samfällighet 

Beskrivning av området 
Området ligger på sluttningen i de nordvästra delarna av Kattvik längs med Knösaliden. Sluttningen 

ner till det kommunala ledningsnätet är brant och höjdskillnaden ner till 

Krossarevägen/Kattviksvägen är mellan 25 och 40 meter. Den dominerande jordarten i området är 

berg i dagen, men också sandig morän och klapper förekommer. 

VA-situation 
I Hallavara finns en stor infiltrationsanläggning anlagd 1994. Anläggningen består av två slam-

avskiljare med en volym på 8- 9 kbm vardera med efterföljande rening i infiltration. 16 fastigheter är 

anslutna till anläggningen. Avloppsanläggningen börjar bli gammal och det finns misstanke om att 

anläggningen inte lever upp till de reduktionskrav som ställs för anläggningar som omfattas av 

högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av det kustnära läget med 110 meter till 

Laholmsbukten. En avsättning på det kommunala ledningsnätet är förberedd för att kunna ansluta 

samfälligheten. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Diffusa källor, som exempelvis enskilda avlopp, anses ha en betydande påverkan på 

vattenförekomsten i Laholmsbukten. Det finns misstankar om att anläggningen inte lever upp till 

reduktionskraven. Närheten till Laholmsbukten gör att samfälligheten bör anslutas till det 

kommunala nätet. Kommunens miljöavdelning ansvarar för tillsynen av anläggningen och ställer krav 

på när anslutning ska ske. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Samfälligheten ansluts till det kommunala nätet senast 2025. 



 
 

 

Lillaryd 

 

Beskrivning av området 
Området ligger i Västra Karups västra utkant utmed Lillarydsvägen och består av 13 fastigheter.  
Tomtstorlekarna varierar från ca 1300 m2 upp till stora jordbruksfastigheter på flera hektar. Jord-
arterna består enligt SGUs jordartskarta av sandig morän med inslag av berg i dagen. Befintligt 
ledningsnät finns utbyggt i Glimminge ca 70 meter från närmsta fastigheten. 
 
VA-situation 
De flesta av de enskilda avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav 

som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

Bedömning 
Närheten till kommunalt ledningsnät kan motivera en VA-utbyggnad.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Vidare utredning krävs. Om det är miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart att bygga ut VA så 

planeras utbyggnad 2030. 

Figur 12. Lillaryd 



 
 

 

Öllövsstrand 

 

Figur. 13 Öllövsstrand 

Beskrivning av området 
Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består av 9 fastigheter, främst fritidsboenden. I 

direkt anslutning ligger ett Natura 2000-område och den kustnära naturen är känslig. Avståndet 

mellan det kommunala VA-nätet och den närmast belägna fastigheten är ca 100 m. Enligt SGUs jord-

artskarta består området av grus och klappersten. Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 

antogs 2012 men området har inte byggts ut.  

   
VA-situation 
Privata brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. De enskilda avloppsanläggningarna 

inom området lever inte upp till de reduktionskrav som ställs på avloppsanläggningar som omfattas 

av högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av den känsliga kustnära naturen. 

 
Planförhållande 
Detaljplan finns för merparten av området. I ÖP 2008 finns inga nyexploateringsplaner i Öllövsstrand 

inklusive närområdet. 

 
Bedömning 
Området består främst av fritidsboenden och anläggningskostnaderna per fastighet uppskattas till ca 

400 tkr. Med tanke på den höga kostnaden så anses det inte vara samhällsekonomiskt hållbart att 

bygga ut kommunalt VA till området, utan det finns möjlighet att lösa avloppshanteringen med 

fungerande enskilda lösningar.  

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 



 
 

 

Karstorp-Båstad 

 

Figur 14. Karstorp-Båstad 

Beskrivning av området 
Sydväst om Båstad tätort ligger Karstorp, ett område som ligger i en kraftig sluttning ner mot 
tätorten. Ca 17 fastigheter finns inom vad som kan betraktas som Karstorp. Enligt SGUs jordartskarta 
består området av sandig morän med inslag av berg i dagen. Tomterna är relativt stora, från 1500 m2 
upp 15000 m2. 
 
VA-situation 
Idag finns det enskilda avlopp och privata vattenbrunnar i Karstorp. De flesta av de enskilda avlopps-

anläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, 

samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

Bedömning 
Karstorp ligger tämligen nära det kommunala VA-nätet. Det är dock något tekniskt besvärligt och 

relativt kostsamt att lägga ledningar ut dit på grund av de stora höjdskillnaderna och bergförekomst. 

Öster om Karstorpsvägen medför de stora höjdskillnaderna att det blir svårt att anordna spillvatten-

lösningar utan att behöva pumpa spillvatten från hus tillanslutningspunkt. Husen väster om vägen 

klarar sig dock utan pumpning. Att förse området med dricksvatten kräver tryckstegring.  

Sammanfattningsvis är det inte samhällsekonomiskt hållbart att ansluta fastigheterna till kommunalt 

VA. En gemensam lösning för avloppshanteringen inom området bör dock eftersträvas. 

Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid 



 
 

 

Häljarp -Böckerskogen 

 

Figur 15. Böckerskogen 

Beskrivning av området 
Häljarp/Böckerskogen är en samling hus som ligger vid Häljarpsvägen mellan Västra Karup och Båstad 

tätort. Ca 30 st fastigheter, mestadels fritidshus, ingår i byn. Jordarten består av morän med inslag av 

berg i dagen. Det är ca 3 km till kommunalt VA-nät såväl västerut som österut. 

 
VA-situation 
Böckerskogen har en gemensamhetsanläggning för avlopp. Anläggningen består av en sluten tank 

med vakuumsystem installerat 1968 med 23 anslutna fastigheter. 2014 byttes dåvarande plåttank ut 

mot en ny glasfibertank på 10 kbm samt en ny vakuumpump installerades. De anslutna fastigheterna 

har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT-avloppen är bristfälliga och merparten når inte 

upp till gällande reduktionskrav. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Avståndet till befintliga ledningar långt, vilket gör att en kommunal VA-anslutning blir kostsam att 

genomföra. Istället för att bygga ut kommunala VA-ledningar bör Miljöavdelningen utöva tillsyn och 

se till att BDT-avloppen uppfyller gällande krav. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom om överskådlig framtid. 



 
 

 

Axelstorp 

 

Figur 16 Axelstorp 

Beskrivning av området 
Strax söder om Båstad tätort ligger Axelstorp, en mindre by på cirka 35 hus, byggd på 60-70-talet 

med i första hand fritidshus. Dessa hus har med tiden till stor del omvandlats till permanentbostäder. 

Axelstorpsbäcken som är ett skyddsvärt vattendrag rinner genom byn. Det är cirka 600 meter fågel-

vägen till kommunalt ledningsnät. 

 
VA-situation 
VA-försörjning ombesörjs av en gemensamhetsanläggning för klosettvatten. Anläggningen består av 

en sluten vakuumtank som börjar bli gammal. Till tanken är 28 hushåll anslutna. De anslutna fastig-

heterna har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT-avloppen är bristfälliga och merparten når 

inte upp till gällande reduktionskrav. Området är anslutet till intekommunalt dricksvatten. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planerings-

hänseende.  

 
Bedömning 
Området kommer inte att tas med i verksamhetsområdet inom överskådlig framtid. Krav ska istället 

ställas på samfälligheten och fastighetsägarna att tillse att gemensamhetsanläggning och BDT-

avloppen uppfyller gällande krav.  

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 


