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1 Sammanfattning 

För att minska utsläppen i både ytvatten och grundvatten arbetar Norrköpings kommun aktivt 

med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i 

så kallade paragraf 6 områden enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Prioriteringen 

görs genom att titta på hur känsligt vattendraget är och hur stor påverkan är från bebyggelsen i 

området. I den nu gällande VA-planen är fem områden identifierade som utredningsområden. 

De låg tidigare som VA-rådgivningsområden, men sedan några år tillbaka finns det ingen VA-

rådgivning inom Norrköpings kommun. De här områdena är små och avsides, och det är inte 

självklart att det är försvarbart att bygga ut överföringsledningar till områdena. 

Vintersbo Norra är beläget vid Stora Rimmö Naturreservat på södra kusten på Vikbolandet. När 

VA planen togs fram 2014 fanns det totalt 23 fastigheter, varav 2 var permanenta. Under hösten 

2018 verkar bara en bostad vara permanent bebodd.  

Syftet med utredningen är att fastställa om kommunen har något ansvar för VA i området 

utifrån §6 Lagen om allmänna vattentjänster.  

I utredningen har bedömning gjorts med hjälp av enkätsvaren från Miljö och Hälsas 

avloppsinventering och inspektion år 2012 med uppföljning, Nodras kundsystem Future samt 

kommunens gällande riktlinjer från 2011 för VA inom bebyggelsegrupper. 

Vintersbo Norra ingår i ett större sammanhang och hamnar i det rätta intervallet enligt 

förarbeten och rättspraxis (20-30 fastigheter). Däremot är antalet permanent bebodda bostäder 

för få för att Vintersbo Norra ska bli klassat som ett paragraf 6-område enligt Norrköpings 

kommuns gällande riktlinjer för VA i bebyggelsegrupper. Avloppsfrågan i Vintersbo Norra 

föreslås därför i fortsättningen lösas gemensamt mellan fastighetsägarna liknande de lösningar 

som finns för intilliggande fritidsområden. 

Utredningens slutsats är att Vintersbo Norra inte bedöms omfattas av §6 LAV och därför borde 

tas bort från Norrköping kommuns VA-plan. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

För att minska utsläppen i både ytvatten och grundvatten arbetar Norrköpings kommun aktivt 

med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i 

så kallade paragraf 6 områden. Prioriteringen görs genom att titta på hur känsligt vattendraget 

är och hur stor påverkan är från bebyggelsen i området. Om det är många som bor permanent i 

området så ökar belastningen vilket gör att området prioriteras högre i VA-planen. I den nu 

gällande VA-planen är fem områden identifierade som utredningsområden. De låg tidigare som 

VA-rådgivningsområden, men sedan några år tillbaka finns det ingen VA-rådgivning inom 

Norrköpings kommun. De här områdena är små och avsides, och det är inte självklart att det är 

försvarbart att bygga ut överföringsledningar till områdena.  

Vintersbo Norra är beläget vid Stora Rimmö Naturreservat på södra kusten på Vikbolandet. När 

VA planen togs fram 2014 fanns det totalt 23 fastigheter, varav 2 var permanenta. Under hösten 

2018 verkar bara en bostad vara permanent bebodd. Det kan bli aktuellt att ansluta ytterligare 

fastigheter som ligger nära beroende på hur ledningarna dras samt om närliggande områden har 

undermåliga VA-anläggningar. Områdena runt Vintersbo Norra är lösta med samfälligheter 

med gemensamma infiltrationsbäddar.  

2.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att fastställa om kommunen har något ansvar för VA i området 

utifrån §6 LAV.  

2.3 Mål 

2.3.1 Effektmål 

Utredningen är en del i ett av Nodras övergripande mål: Grönt hållbarhetsindex Tp1 ”Finns en 

VA-plan som är framtagen med en förvaltningsövergripande process och som är väl förankrad 

politiskt”.  

2.3.2 Projektmål 

Utredningen ger förslag på hur och vem som ska ansvara för områdets VA-hantering i 

framtiden. 

2.4 Metod 

Enkätsvaren från inventeringen 2012 samt uppföljning till denna ligger till grund för 

information om de enskilda lösningarna på respektive fastighet. Nodras kundsystem Future 

tillsammans med fastighetsregistret har använts för att få uppfattning om andelen 

permanentboende i området utifrån utformningen på sopabonnemangen på respektive fastighet 

samt om fastighetsägaren är mantalsskriven på adressen. 

Norrköpings kommuns riktlinjer från 2011 för VA inom bebyggelsegrupper har använts för att 

klassificera området utifrån gällande tabeller. Klassificering görs med avseende på antal och 

andel permanent boende samt recipientens känslighet. 
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2.5 Avgränsningar utifrån uppdraget 

Om Vintersbo Norra bedömdes omfattas av §6 LAV skulle även utredningen ange lämpligaste 

alternativet för att lösa VA i Vintersbo Norra utifrån ett ekonomiskt försvarbart, tekniskt 

möjligt och med minsta miljöpåverkan. 

3 Gällande riktlinjer och juridik 

Följande avsnitt behandlar andra kommuners erfarenheter av liknande områden och situationer. 

Förklaringar till allmänna begrepp, termer och lösningsalternativ finns i Bilaga 2 . Dessutom 

klassificeras området enligt de VA-riktlinjer som finns för abebyggelsegrupper inom 

Norrköpings Kommun.  

3.1 Kommunens riktlinjer för VA i bebyggelsegrupper 

Norrköping kommun har riktlinjer från 2011 för vatten och avlopp i bebyggelsegrupper.  

 

I riktlinjerna förespråkas att lösa avlopp med andra metoder än de traditionella: 

 

”En VA-anläggning ska utgöras av den för det aktuella området miljömässigt och ekonomiskt 

bästa lösningen i ett långsiktigt perspektiv. Detta gäller allmän, gemensam såväl som enskilda 

VA-anläggningar. Detta innebär att anslutning till befintligt nät för vatten respektive avlopp 

såväl som lokalt placerade lösningar kan vara aktuella oavsett huvudmannaskap.” (Norrköpings 

Kommun, 2011) 

 

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) anger inte hur VA ska lösas men 

historiskt sett har överföringsledningar varit vanligaste lösningen när verksamhetsområde 

beslutats.  

3.2 Verksamhetsområde 

Enligt LAV gäller 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. 

 

Begreppet ’samlad bebyggelse’ är inte definierat i LAV. Enligt förarbeten (1955:314) och 

rättspraxis har en siffra på 20-30 fastigheter tagits fram men kommuner gör ofta en egen 

tolkning från fall till fall (Lund & Vallebrant, 2017). Nedan följer två utdrag från propositioner 

som nämner antal fastigheter att bygga ut till. 
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I proposition (1955:121): ”Möjligen kan sägas, att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter för 

normala fall utgör ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen 

ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande.” 

 

Proposition (2005/06:78): ”Enligt praxis behövs det åtminstone en något så när samlad 

bebyggelse av 20-30 fastigheter som underlag för en allmän va-anläggning (jfr prop. 1955:121 

s.61). En utbyggnad av en befintlig eller planerad allmän anläggning kan dock ske för betydligt 

färre fastigheter. I praxis har till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt 

verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med bebyggelsen 

inom verksamhetsområdet att fastigheternas va-frågor skulle lösas i det större sammanhanget 

med denna bebyggelse.” 

 

Enligt flera domstolsbeslut verkar avståndet till andra fastigheter och till det kommunala 

verksamhetsområdet variera och spela olika stor roll från olika fall. Slutsatsen blir att det alltid 

får göras en enskild bedömning.  

 

Även miljöaspekten finns med i vattentjänstlagen. I ett rättsfall gjordes bedömningen att endast 

8 fastigheter räckte för att bygga ut en allmän VA-anläggning på grund av att en 

utrotningshotad art var påverkad av näringsutsläpp från enskilda avlopp (Statens VA-nämnd, 

beslut 2009-09-21;BVa 43, 2009). 

 

Proposition (2005/06:78): ”För att miljöskyddsrekvisitet skall anses vara uppfyllt krävs att det 

kan förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller åtminstone väsentligt 

motverkar påtagliga olägenheter för miljön.”  

 

Bebyggelsegrupper på 20-30 fastigheter är ett riktmärke men särskilda skäl som är kopplat till 

antingen människors hälsa eller miljön kan medföra att antal fastigheter som ansluts kan vara 

betydligt färre än 20 stycken. 

 

Havs- och Vattenmyndigheten (2014) skriver följande i deras vägledning för kommunal VA-

planering tillsammans med Naturvårdsverket: 

 

”För att kommunen ska vara skyldig att införliva ett nytt område i sitt verksamhetsområde för 

vattentjänster, ska det alltså föreligga ett behov av att i ett större sammanhang ordna med 

vattenförsörjning eller avlopp. Det betyder att om ett antal fastigheter har behov av 

dricksvatten och/eller utgör en föroreningsrisk för dricksvattentäkter eller för miljön i sig, kan 

kommunen bli skyldig att införliva detta område i verksamhetsområdet. Om inte kommunen 

beslutar om utökning av verksamhetsområdet kan länsstyrelsen med stöd i 51 § 

vattentjänstlagen förelägga kommunen att uppfylla sina plikter.”  

 

Expertsvar på VA-guiden hävdar att behovet av att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett 

större sammanhang enligt 6§ LAV beror på förutsättningarna att ordna långsiktiga hållbara 

enskilda VA-anläggningar i området. Det är inte det aktuella skicket på anläggningarna som det 

ska tas hänsyn till. Bedömning ska ske både för befintlig och för blivande bebyggelse i 

området. (Törneke, 2018) 
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3.3 Omvandlingsområde eller fritidsområde 

Ett omvandlingsområde är ett område som från början främst bestått av fritidshus men som av 

olika anledningar blir allt mer permanent bebott. I ett fritidsområde bebos husen främst under 

sommaren men kanske även under annan ledighet. 

4 Nulägesbeskrivning  

Vintersbo Norra är beläget vid stora Rimmö Naturreservat södra kusten på Vikbolandet. När 

VA planen togs fram 2014 fanns det totalt 23 fastigheter, varav 2 var permanenta. Under hösten 

2018 verkar bara en bostad vara permanentboende och området bör därför anses vara ett 

fritidsområde och inte ett omvandlingsområde då ingen förtätning heller sker. Detaljplanen (se 

Bilaga 1) från 1964 anger fritidsbebyggelse med huvudbyggnad 100 m2 och 

komplementbyggnad på 20 m2. Minsta tomtareal är 1900 m2.  

 
Figur 1. Översiktsbild. Vintersbo Norra ligger på Vikbolandets landsbygd nära Östersjön (Rimmöfjärden). 

Vintersbo Norra 
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Figur 2. Flygfoto över Vintersbo Norra med fastighetsgränser i blått. 

Det finns två stora fastigheter i området, se Figur 3 och Figur 4. Vintersbo 3:5 ägs av Vintersbo 

herrgård och Vintersbo 3:7 ägs av 24 privatpersoner. Flera av dem har fritidshusfastigheter i 

området.  

 

 
Figur 3. Fastigheten Vintersbo 3:5 är en stor fastighet i 

området som ägs av Vintersbo herrgård. Figuren döljer 

ledningsnätet i Lilla Hummelvik. 

 
Figur 4. Fastigheten Vintersbo 3:7 som innehar 

gemensamma avloppsanläggningar för Stäksvikens och 

Vintersbovikens samfällighetsförening.  
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4.1 Geologi 

Jordarterna kring Vintersbo Norra domineras av berg i dagen och lera. I Vintersbo Norra består 

marken främst av berg i dagen men där finns även sandig morän och postglacial sand.  

 

 
 

    

    

    

    

    
Figur 5. Kartorna ovan visar jordarterna i området. Den översta kartan visar för ett större område kring Hummelvik och 

Vintersbo där jordarterna domineras av urberg och lera. Den nedersta kartan visar Vintersbo Norra som mestadels består av 

urberg men även sandig morän och postglacial sand. 

Vintersbo Norra har medelhög genomsläpplighet men området i stort domineras av låg 

genomsläpplighet. 
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Figur 6. Kartan visar genomsläppligheten i marken i Vintersbo. I Vintersbo norra har marken mestadels medelhög 

genomsläpplighet. 

4.2 Recipienter och miljö 

Recipienten är Rönöån som kort därefter mynnar ut i Östersjön i Rimmöfjärden. VA-gruppen 

har tidigare klassat recipienterna som mycket känsliga enligt deras tabell 4 i riktlinjerna för VA 

inom bebyggelsegrupper i Norrköpings Kommun.  

 

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har Rönöån måttlig ekologisk status och ån 

uppnår ej god kemisk status. Här finns miljögifter och morfologiska förändringar och 

kontinuitet men ingen övergödning eller försurning har påvisats. 

 

Rimmöfjärden (Östersjön) har enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status. 

4.3 Avloppslösning 

Fastigheterna på Vintersbo Norra hade vid inventeringen 2012 enskilda lokala lösningar. Vissa 

bostadshus saknade helt efterföljande rening. Endast 7 (30 %) av avloppen blev godkända vid 

inventeringen. Efter inventeringen har ytterligare 7 hushåll åtgärdat sina avlopp. Det innebär att 

61 % av avloppen i området är godkända. 5 hushåll har uppgett i sin kontakt med Miljö och 

Hälsa att de inväntar VA-rådgivning. Samtliga hushåll som fick underkänt på sina avlopp hade 

endast torrtoalett installerat år 2012. Se fördelning i Figur 7. Det var alltså endast utsläpp av 

BDT-vatten som inte hade tillfredsställande rening.  

 



 

 

 

11 (20) 

 

 
Figur 7. Diagrammet visar resultatet från avloppsinventeringen av Miljö och Hälsa år 2012 inkluderat de åtgärder som 

fastighetsägarna gjort. Siffrorna anger antal hushåll. 

 

20 av hushållen i Vintersbo Norra hade år 2012 någon form av torrtoalett installerad varav 12 

av dessa angav att de var intresserade av högre VA-standard. Alla 5 hushåll som angav att de 

inväntar VA-rådgivning hade torrtoalett och var intresserade av högre VA-standard. 3 av 4 som 

inte återkopplat hade inte intresse av högre VA-standard. 

 

13 hushåll angav år 2012 att de hade intresse av högre VA-standard – alla utom en hade då 

någon form av torrtoalett. Fyra av dessa har sedan dess uppgraderat sitt avlopp och nu är det 8 

hushåll med torrtoalett som är intresserade av högre VA-standard. 

 

Efter den inventering som gjordes har flera torrtoaletter bytts ut mot andra typer. Sex hushåll 

har konventionell vattenspolande toalett med minireningsverk och tre hushåll har 

urinseparerande WC. Ett hushåll har en vakuumtoalett kopplad till sluten tank. Samtliga av 

dessa har godkänd rening. Se fördelning av de olika typerna av toalett i Figur 8.  

 

14
5

4

Avloppsinventering 2012

Godkända
avlopp inkl
åtgärder efter
inventeringen

Inväntar VA-
rådgivning

Ej återkopplat
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Figur 8. Diagrammet visar att flest hushåll har någon typ av torrtoalett. 

Av de hushållen med torrtoalett har endast 2 hushåll kommunal hämtning av latrin, övriga tar 

hand om detta själv genom egen kompostering. Det är också två hushåll med torrtoalett som har 

urinseparering. 

 

Ingen fastighetsägare har tagit initiativ till att anlägga en gemensam avloppsanläggning för hela 

området. Mindre gemensamma lösningar för 2-3 fastigheter finns. Utifrån platsbesöket verkar 

det inte finnas något hinder för en gemensam lösning. Lämpliga ytor finns i närheten.  

 

Det kommer enligt representant från Miljö och Hälsa inte vara möjligt för alla fastigheter i 

Vintersbo Norra att få godkännande för att anlägga enskilda lokala lösningar. Området är för 

tätt bebyggt för att kunna skydda vattentäkterna mot kontaminering från avloppen.  

 

4.3.1 Närliggande områden 

4.3.1.1 Stäksvikens och Vintersbovikens samfällighetsföreningar 
Söder om Vintersbo Norra finns två områden med varsin gemensamhetsanläggning. 

 

Stäksvikens samfällighetsförening har en gemensamhetsanläggning för 30 hushåll, 

Gemensamhetsanläggningen har tillstånd för BDT och spillvatten men urinsorterande toaletter 

ska installeras för att samla upp urinen i separata tankar.  

 

Vintersbovikens samfällighetsförening har en gemensamhetsanläggning på fastigheten för 21 

fastigheter. Anläggningen har tillstånd för att ta emot BDT-vatten. Inga vattentoaletter får 

anslutas.  

 

4.3.1.2 Lilla Hummelvik 
I fritidsområdet Lilla Hummelvik, som ligger ett par km söder om Vintersbo Norra, är Nodra 

VA-huvudman sedan 2014 och området har både vattenverk och reningsverk. Här finns en stor 

skillnad mellan sommar- och vinterförsörjning. Sommartid bor här ca 200 personer och 

vintertid endast ca 20 boende (ELVA AB, 2016). Hösten 2018 var 14 fastighetsägare 

permanent boende här. 

136
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Figur 9. Kartan visar fastigheterna i Vintersbo Norra markerat i blått. Figuren i söder döljer ledningsnätet i Lilla Hummelvik.  

4.4 Dricksvattenlösning 

Det finns enligt detaljplanen två gemensamma borrade brunnar som förser Vintersbo Norra 

med sommarvatten. Totalt 14 fastigheter nyttjar den och har därför bara vatten på sommaren. 

Nio fastigheter har egen brunn och lika många har således vatten året runt. Minst 6 stycken av 

de egna brunnarna är borrade. Nästan alla fastigheter, 21/23 stycken, har indraget vatten i huset.  

4.5 VA-planering 

Vintersbo Norra ingår i VA-planen för 2017-2034 för utredning. Tidigare har området lovats 

VA-rådgivning men tjänsten finns inte längre i Norrköpings kommun. Enligt gällande tabeller 

för klassning har området prioritet 2 (av 3) och VA ska enligt gällande riktlinjer lösas enskilt. 

 

I ett delegationsprotokoll inför ett beslut om urinsorterande toaletter och anläggande av 

markbädd för Stäksvikens samfällighet skrev Miljö och Hälsa år 2004: 

 

”Vintersbo är ett av de områden i kommunen där det råder en mycket restriktiv hållning vad 

gäller vattentoaletter. Anledningen till detta är att området är tättbebyggt, ligger nära en känslig 

recipient och har många vattentäkter. Ur både miljö- och hälsoskyddssynpunkt är det därför 

komplicerat att lösa avloppsfrågan.” 

Sedan dess är inte kravet på urinseparerande toaletter lika strikt utan även andra lösningar som 

ger en hög skyddsnivå godkänns. Anledningen är att urintömning tidigare var gratis men Nodra 

har infört avgifter på urintömning. 
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4.5.1 Bedömning och prioritering 

Följande figurer och tabeller visar hur Vintersbo Norra har klassificerats och prioriterats av 

VA-gruppen i Norrköping. Tabell 1 visar en sammanställning över de olika bedömningarna 

men innehåller även annan information från 2014.  

 
Tabell 1. Bilden visar en sammanställning över Vintersbo Norra som VA-gruppen gjorde 2014. De nämna tabellerna refererar 

till de tabeller som ses i Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4.  

 
 

Tabell 2 visar hur prioritering av utbyggnad och åtgärdskrav för olika områden ska göras. Inom 

respektive prioritetsgrupp ska antal hushåll vara avgörande. Vid lika antal ska antal 

permanenthushåll vara avgörande. Vintersbo Norra hamnar i prioritetsgrupp 2 av 3. Totala 

antalet hushåll är 23 st och 1 av dessa är permanentboende. Summan blir 24 istället för 25 som 

var siffran som togs fram år 2014 i Tabell 1.  

 

För att Vintersbo Norra ska hamna i prioritetsgrupp 1 krävs att flera bostäder byggs i samma 

sammanhang eller att minst totalt 7 bostäder är permanent bebodda. Det finns små chanser att 

flera bostäder byggs då detaljplanen inte tillåter fler och att området inte finns utpekat i 

översiktsplanen för landsbygden.  

 

 

VINTERSBO NORRA

Läge

Avrinning/Recepient Östersjön/Rönöån

Bebyggelse (antal hushåll) 23

Antal permanentboenden 2

Antal fritidsboenden 21

Obebyggda tomter 0

Belastning enligt riktlinjer 25

% permanentboenden 9%

Recepientens känslighet (tabell4)

4A  Skydd av naturvärde 1. Mycket känslig

4B Skydd av dricksvatten 3. Mindre känslig

4C Skydd av badvatten 3. Mindre känslig

4D Skydd av miljökvalitet 3. Mindre känslig

Prioritet (tabell2)

Planeringsbehov (tabell1)

Befintlig plan och byggrätt BPL 1964 max byggyta 100 + 20 m2

Planerad nyexploatering Nej

Markförhållanden Småkuperad med mark som i huvudsak består av berg och grus. Tunna jordlager.

Ansvar (tabell3)

Tillfredställande VA försörjning? Nej

Dricksvattenförsörjning Vet inte.

Spillvattenrening Inte tillfredsställande

Dagvattenhantering Lokalt omhändertagande

Behov av utbyggnad av VA Ja

Övriga kommentarer

Vid stora Rimmö Naturreservat södra kusten på Vikbolandet

2 - MOH

1 - Mycket känslig

2

3 - VA utbyggnad kan ske utan ny eller ändrad detaljplan.
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Tabell 2. Tabellen ska prioritera utvalda områden som saknar tillfredsställande VA-försörjning. Vintersbo Norra hamnar i 

prioritetsgrupp 2 med summan 24. (Norrköpings Kommun, 2011) 

 
 

I Tabell 3 anges vem som bär ansvaret för VA-utbyggnad baserat på andelen permanentboende 

i området. Vintersbo Norra har 4% permanentboende och totalt 23 hushåll och hamnar därmed 

på allra första steget och klassas som en 2:a vilket innebär att VA ska lösas enskilt och att Miljö 

och Hälsa är ansvariga. För att klassas med en 1:a krävs att minst 5 bostäder är permanent 

bebodda samt att antalet hushåll överstiger 30. Sannolikheten att fler bostäder byggs, är som 

tidigare nämnt, låg.  

 
Tabell 3. Tabellen ska bedöma vem som ska bära ansvaret för att VA-försörjning byggs ut. Klass 1 innebär att allmänt VA ska 

byggas. Klass 2 innebär att VA ska lösas enskilt. (Norrköpings Kommun, 2011) 

 
 

Recipienten vid Vintersbo Norra klassas som mycket känslig och med en 1:a enligt Tabell 4. 
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Tabell 4. Tabellen klassificerar recipienternas känslighet. Kartlagret naturvårdsområde i DiKa har använts. (Norrköpings 

Kommun, 2011) 

 
 

Sammanfattningsvis anses Vintersbo Norra enligt ovanstående tabeller ligga inom Miljö och 

Hälsas ansvarsområde och ska lösas enskilt. Andelen permanent boende är få men recipienten 

är mycket känslig.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Enskilda VA-lösningar tenderar att bli eftersatta om inte kontroll och inventering görs. 

Livslängden är till exempel max 20 år för en traditionell markbädd och ofta sker kontroller från 

myndigheterna mer sällan än så. Enskilda avloppslösningarna är därför ofta underkända 

eftersom gemene privatperson inte har incitament att åtgärda anläggningen förrän krav ställs 

utifrån. Dessutom är det också ofta dyrt att anlägga eller förbättra sin avloppsanläggning. 

Träder lagförslag enligt utredningen om hållbara vattentjänster (Grönvall, 2018) i kraft kommer 

det bli bättre kontroll på de enskilda anläggningarna med krav på avloppsinventering vart 

sjunde år.  

 

För ett område där recipienten är extra känslig och bebyggelsen ligger tätt kan det finnas 

anledning att föreslå ett allmänt huvudmannaskap istället för enskilt huvudmannaskap där VA-

anläggningarna riskerar att bli undermåliga och därmed utgöra en stor närings- och 

föroreningskälla för både recipient och dricksvatten innan de åtgärdas.  

 

Vintersbo Norra ingår i ett större sammanhang och hamnar i det rätta intervallet enligt 

förarbeten och rättspraxis (20-30 fastigheter). Däremot är antalet permanent bebodda bostäder 

för få för att Vintersbo Norra ska bli klassat som ett paragraf 6-område enligt Norrköpings 

kommuns gällande riktlinjer för VA i bebyggelsegrupper.  

 

I Lilla Hummelvik bor vintertid endast 10 % av sommarens gäster - minst 11 fastigheter har 

permanent boende. För övriga närliggande områden (Stäksviken och Vintersboviken) är 

andelen permanentboende ca 5-13 %, 3-8 fastigheter. Någon större höjning av permanentgrad 

spås, med grund i gällande detaljplan, avstånd till närmsta tätort och översiktsplanen för 

landsbygden, inte ske i något av de små områdena.  

 

I närheten av Vintersbo Norra finns öppna fält som skulle vara lämpliga för en gemensam 

avloppsanläggning men ingen av fastighetsägarna i Vintersbo Norra har tagit initiativ till en 

gemensam avloppsanläggning. Tillstånd finns för infiltrationsanläggningar i områden närmre 

recipienten som ägs av Stäksvikens och Vintersbovikens samfälligheter där förutsättningarna är 

något sämre i och med att dessa områden ligger närmre recipienten. Enligt expertsvar på VA-

guiden inom VA-planering beror bedömningen av om ett område innefattas av 6§ LAV på 

förutsättningarna att ordna långsiktiga hållbara enskilda VA-anläggningar i området.  

 

Med anledning av den låga permanentgraden i området, de relativt goda förutsättningarna att 

anordna gemensamt och långsiktigt hållbart avlopp samt de gällande riktlinjerna för VA i 

bebyggelsegrupper i Norrköpings kommun blir utredningens slutsats att Vintersbo Norra inte 

bör ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp och borde tas bort ur kommunens VA-

plan.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 –  

Gällande detaljplan från 1963 
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7.2 Bilaga 2  

Definition av begrepp och termer 
 

 Allmän lösning – Nodra äger och driftar anläggningen och ledningsnätet. Fastigheten 

ingår i verksamhetsområde för VA 

o Centraliserad, till exempel: 

 Ledningar till ett reningsverk 

o Lokal lösning, till exempel: 

 Minireningsverk 

 Markbäddar 

 Slutna tankar 

 

 Enskild lösning – fastighetsägaren ansvarar. Fastigheten ingår inte i 

verksamhetsområdet för VA 

o Gemensamhetsanläggning, till exempel: 

 Minireningsverk 

 Markbädd 

o Lokal lösning på enskild fastighet, till exempel: 

 Minireningsverk 

 Markbädd 

 Sluten tank 

 

 


