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1 Sammanfattning 

Dövestad är ett område beläget söder om Jursla som inte ingår i verksamhetsområde för någon 

vattentjänst hos Nodra. Där finns idag 18 bostadsenheter och totalt 19 privatägda fastigheter. 

Alla är permanentbostäder. Området ligger relativt nära anslutning till flera av ledningarna. Det 

är cirka 1 km till Jursla i nordväst och cirka 800 meter till ledningssträckan öster om E4. 

 

Det finns en privat överföringsledning för vatten och spillvatten. De 8 fastigheter som inte är 

anslutna har enskilda lösningar som inte fungerar tillfredställande och vattenprov från 2013 på 

en fastighet visar att dricksvattnet är otjänligt på grund av arsenik och bly. Området ingår inte i 

den aktuella VA-planen. 

 

De boende i Dövestad har slussats mellan flera kommunala kontor med sina frågeställningar 

gällande VA. Nodra utreder därför området för att klargöra hanteringen med avseende på §6 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den huvudsakliga frågeställningen är därför: 

omfattas området av 6§ LAV? 

 

Enligt VA-banken och Nodras kundsystem Future är det 5 fastigheter som är påkopplade till 

överföringsledningen för vatten och spillvatten men enligt andra uppgifter verkar det vara 10 

fastigheter. Ansvarig för ledningen är en privatperson som inte tillåter fler anslutningar trots 

önskemål från övriga grannar som själva har enskilda avloppslösningar som inte fungerar 

tillfredsställande. 

 

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet har kunnat ansluta till Nodras ledningar 

genom särskilt upprättade avtal. Är det flera fastigheter som ansluts är det fördelaktigt om de 

har bildat en samfällighetsförening eftersom det blir en mer juridisk korrekt anslutning och 

debitering av kunderna. På sikt är målet att avtal med samfällighetsföreningarna ska avvecklas 

och verksamhetsområdet ska utvidgas så att fastigheterna istället ingår i verksamhetsområdet. 

 

Tidigare vattenprov från 2013 visade att vattnet är otjänligt på grund av höga halter arsenik och 

bly. Vattnet hade även förhöjda halter av klorid, mangan, natrium, kadmium och odlingsbara 

mikroorganismer där bedömningen blev tjänligt med anmärkning. De höga arsenikhalterna kan 

ha sin orsak i skifferberggrund i området eller det faktum att en bilverkstad tidigare legat i 

området. De odlingsbara mikroorganismerna hade inte fekalt ursprung vilket tyder på att de 

enskilda avloppsanläggningarna inte hade en påverkan. 

 

Tre nya vattenprover på tre olika fastigheter har tagits av Nodra under november 2018. Två av 

dessa bedömdes ha otjänligt vatten av sådan betydelse och komplexitet att det bedöms som 

svårt att rena. Det tredje vattenprovet fick tjänligt med anmärkning - hushållet har sedan 2013 

flera filter installerade efter ovan nämnda resultat. 

 

Eftersom dricksvattnet i Dövestad är otjänligt med avseende på flera parametrar är 

utredningens slutsats att hela Dövestad bör ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

och därför behöver prioriteras in i Norrköping kommuns VA-plan.  
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2 Inledning 

 Bakgrund 

Dövestad är ett område beläget söder om Jursla som inte ingår i verksamhetsområde för någon 

vattentjänst hos Nodra. Där finns idag 18 bostadsenheter och totalt 19 privatägda fastigheter. 

 

Det finns en privat överföringsledning för vatten och spillvatten som hälften av fastigheterna är 

påkopplade på. De 8 fastigheter som inte är anslutna har enskilda lösningar som inte fungerar 

tillfredställande, bland annat visade vattenanalys från 2013 att dricksvattnet var otjänligt på 

grund av höga halter av arsenik och bly. Området ingår inte i den aktuella VA-planen. 

 Syfte 

Syftet med utredningen är att utreda om Dövestad bör ingå i verksamhetsområde för 

vattentjänster enligt 6§ Lagen om allmänna vattentjänster.  

3 Gällande riktlinjer och juridik 

Följande avsnitt behandlar andra kommuners erfarenheter av liknande områden samt gällande 

lagar och riktlinjer med exempel på rättspraxis. 

 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.  

 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 
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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. 

 

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.”  
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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) 

4 Områdesbeskrivning 

Dövestad ingår inte i verksamhetsområde för någon vattentjänst hos Nodra. Området ligger 

dock i relativt nära anslutning till flera av ledningarna. Det är en dryg km till Jursla i nordväst 

och cirka 800 meter till ledningssträckan öster om E4, se figur 1. 

 
Figur 1. Dövestad ligger väster om E4, strax norr om Norrköping.  

Dövestad består av 18 bostadsenheter och alla är permanentbostäder. Fastigheterna Björnviken 

2:1 och Ringeby 3:1 är undantagna i utredningen då de inte är privatägda (Trozelli och 

Norrköpings Kommun) och inte har registrerade hushåll i Future. En översikt av fastigheterna 

visas i figur 2.  

 

Dövestad är inte detaljplanelagt. Översiktsplanen för staden 2017 anger att utvecklingsstrategin 

för området söder om Dövestad ska utvecklas för verksamheter. Jordbruksmarken norr om 

Dövestad är inte utpekad för något särskilt men troligen sker inga större utbyggnader inom 

överskådlig tid. Möjligtvis något enstaka hus som komplement till Dövestad by enligt 

mailkonversation från Översiktsplanering på Norrköpings kommun (2018). 
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Figur 2. En översikt över fastigheterna i Dövestad. Området består av 18 bostadsenheter och 19 fastigheter. Björnviken 2:1 i 

väst och Ringeby 3:1 i söder är inte privatägda och ej registrerade som hushåll.  

 

 

 

Dövestad ligger i ett åkerlandskap nära E4. Marken består till stor del av lera och silt, se figur 

3. 

  

 

  

  

  
Figur 3. Jordartskarta från SGU 
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Till följd av mycket lera och silt i området har marken relativt låg genomsläpplighet, se figur 4. 

 
Figur 4. Marken i Dövestad domineras av låg genomsläpplighet. 

 

 

Figur 5. Lila färg indikerar att marken är kommunägd. 

Det finns i övrigt inga lager i Norrköpings kommuns digitala informationskarta som indikerar 

på särskilt miljöskydd eller intresse som behöver skyddas. Det finns markavvattningsföretag 

norr, väst och öst om området. 
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5 Vattenförsörjning och avloppshantering 

Det finns privata överföringsledningar som försörjer några boende i Dövestad. Enligt VA-

banken och Future är det 5 fastigheter men enligt uppgifter verkar det vara 10 fastigheter. 

Ansvarig för ledningen är en privatperson som inte tillåter fler anslutningar som själva har 

enskilda avloppslösningar som inte fungerar tillfredsställande.  

 

De fastigheter som enligt figur 6 är markerade med enskilt VA har regelbunden slamtömning 

registrerad i Nodras kundsystem.  

 

 

 
Figur 6. Kartan visar den troliga fördelningen av kommunalt och enskilt VA. De enskilda vatten och avloppsanläggningarna är 

placerade enligt information från boende. Dövestad 1:9 har inget registrerat hushåll och Ringeby 3:1 ägs av Norrköpings 

Kommun. 

 Spillvatten 

Den privata spillvattenledningen är PE63 och det finns även en pumpstation på 

ledningssträckan. Miljö och Hälsa har fått in klagomål på pumpstationen och därefter ställt fler 

frågor angående lösningen men privatpersonen har inte återkommit trots flera förlängda 

hålltider. Ett föreläggande är troligen aktuellt. 

 

Privatpersonen som står som ägare för överföringsledningen nekar fler boende att ansluta sig, 

och hänvisar till kapacitetsbrist. Övriga boende har enligt uppgift avloppsanläggningar i dåligt 

skick.  

5.1.1 Förutsättningar 

Miljö och Hälsa har inte inventerat de enskilda avloppen i området och det finns därför ingen 

egentlig bedömning om förutsättningarna för att anlägga nya. Det förekommer dock inget 

skyddat område eller känsliga vattendrag i närheten. Runt Dövestad finns mycket åkermark 

som skulle kunna vara lämplig att anlägga en avloppsanläggning på.  
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5.1.2 Anslutning 

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet har kunnat ansluta till Nodras ledningar 

genom särskilt upprättade avtal. Är det flera fastigheter som ansluts är det fördelaktigt om de 

har bildat en samfällighetsförening eftersom det blir en mer juridisk korrekt anslutning och 

debitering av kunderna. På sikt är målet att avtal med samfällighetsföreningarna ska avvecklas 

och verksamhetsområdet ska utvidgas så att fastigheterna istället ingår i verksamhetsområdet.  

 Dricksvatten 

De fastigheter som har kommunalt avlopp har också kommunalt vatten. Det verkar gälla upp 

till 10 fastigheter.  

 

Enligt uppgift från en boende i området finns det minst 7 enskilda vattenbrunnar varav en är 

grävd.  

 

En boende skickade in ett vattenprov för analys i december 2013. Det visade att vattnet är 

otjänligt på grund av höga halter arsenik och bly. Vattnet hade anmärkning på klorid, mangan, 

natrium, kadmium och odlingsbara mikroorganismer. Sedan dess har fastighetsägaren 

installerat olika filter för att få ett tjänligt vatten vilket visar sig ha hjälpt utefter resultaten från 

vattenanalysen 2018. 

5.2.1 Provtagning 2018 

Nodra initierade en provtagning av de enskilda vattentäkterna. Informationsbrev gick ut till 

berörda fastighetsägare under november 2018 och provtagningen skedde av labbpersonal från 

Nodra den 29 november 2018. Analys av vattenproverna gjordes av Synlab.  

 

5.2.1.1 Provtagningsresultat 2018 
Vattenanalyserna visar att flera brunnar har problem med höga halter av föroreningar från 

bland annat tungmetaller och bakterier. 

 

Fastighet 1 - Otjänligt vatten pga arsenik och nickel. Anmärkning på COD, klorid, mangan och 

natrium.  

 

Fastighet 2 - Tjänligt vatten med anmärkning på COD, klorid, natrium och långsamväxande 

bakterier. Hushållet har sedan 2013 flera filter installerade. 

 

Fastighet 3 - Otjänligt vatten pga koppar, bly, nickel och bakterierna Intestinala Enterokocker 

och koliforma bakterier. Anmärkning på turbiditet, lukt, färg, COD, klorid, järn och natrium. 

Provtagningen skedde i en vattenutkastare utomhus därför kan resultaten från bakterieodlingen 

inte ses som helt tillförlitliga.  

5.2.2 Föroreningar 

Miljö och Hälsa har tittat på gamla kartor och handlingar men kan inte finna att det legat någon 

verksamhet som skulle kunnat orsaka föroreningarna i vattnet. Det har däremot inkommit 

uppgifter om att det legat en bilverkstad i området.  
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5.2.2.1 Arsenik 
Arsenik är ett grundämne, en halvmetall, som kan finnas naturligt i jord- och bergarter men det 

är inte alltid förekomsten av arsenik behöver innebära förhöjda arsenikhalter i brunnsvattnet. 

Det finns också kopplingar mellan höga arsenikhalter i brunnsvatten för specifika typer av 

berggrunder i området som till exempel sulfidrika sådana. Även äldre sedimentbergarter som 

glimmergnejser, skiffrar och gråvackor kan ge förhöjda arsenikhalter men även alunskiffer kan 

ge upphov till att gränsvärden överskrids (SGU, 2018).  

 

Enligt kartvisaren från SGU finns det en del skiffer i Dövestad. Enligt Livsmedelsverket (2015) 

tyder förekomsten av arsenik från bergborrade brunnar ofta på naturligt ursprung från 

berggrunden. Annars är det troligt att det finns en föroreningskälla i närheten.  

 

5.2.2.2 Bly 
Bly är ett grundämne, en tungmetall som tenderar att lagras i kroppen. Höga blyhalter i 

enskilda vattentäkter beror ofta på äldre korroderade ledningar av blyhaltiga material. Annan 

trolig påverkan kan vara industriutsläpp, deponi eller dylikt (Livsmedelsverket, 2015). 

 

5.2.2.3 Koppar 
En brunn i Dövestad hade otjänligt med avseende på koppar. Höga halter orsakas av korrosion 

på kopparledningar (Livsmedelsverket, 2015).  

 

5.2.2.4 Klorid 
De tre vattenproverna visade kloridhalter mellan 230-320 mg/l. Enligt Livsmedelsverket (2015) 

kan halter på över 50 mg/l indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi, vägsalt eller 

vägdagvatten. Eftersom Dövestad ligger nära flera stora vägar finns det anledning att tro att 

dessa påverkar dricksvattnets kvalitet.  

 

5.2.2.5 Mangan 
Ett vattenprov fick anmärkning på manganhalten. Mangan är ett ämne som kan fällas ut från 

vattenledningar (Livsmedelsverket, 2015).  

 

5.2.2.6 Natrium 
Alla tre brunnarna som provtogs fick anmärkning på natriumhalter mellan140-310 mg/l. Högre 

halter än 100 mg/l kan indikera på förekomst av relikt saltvatten eller havsvatten 

(Livsmedelsverket, 2015). 

 

5.2.2.7 Nickel 
Två vattenprover bedömdes som otjänliga på grund av höga nickelhalter 22-140 µg/l. Gränsen 

för otjänligt är 20 µg/l och förekomsten kan bero på surt grundvatten eller bero på förorening 

från industrier (Livsmedelsverket, 2015). 

 

5.2.2.8 Bakterier 
Odling från vattenproverna visade att det i ett vattenprov fanns otjänliga halter av Intestinala 

Enterokocker och koliforma bakterier.  

5.2.3 Ansvar 

Miljö och Hälsa har till skillnad från enskilda avlopp inget ansvar för enskilda 

dricksvattentäkter om de försörjer färre än 10 personer och inte används till allmänt ändamål. 
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Ofta får miljökontoren in kopior på resultaten från otjänliga vattentäkter. Det är laboratorierna 

själva som skickar dessa på rutin. Miljö och Hälsa kan därför uppmärksamma problemet men 

det är fastighetsägaren själv som har ansvar för åtgärder. 

 

6 Diskussion och slutsats 

Flera fastigheter i Dövestad har otjänligt vatten på grund av bland annat arsenik, bly, nickel och 

koppar. Utöver det finns flera anmärkningar på höga halter av ytterligare föroreningar. 

 

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 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). Författaren har även skrivit en handbok om VA i omvandlingsområden. Där 

skriver han också att det är rimligt att utgå ifrån dricksvattnets kvalitet när bedömning ska 

göras angående lämpligheten för ett område att ordna VA-lösning själv. Finns det inget tjänligt 

dricksvatten spelar det alltså ingen roll hur goda förutsättningar det finns för att anlägga en 

avloppsanläggning. 

 

Utredningens förslag är att Dövestad bör ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

med anledning av otjänligt dricksvatten, närheten till befintligt verksamhetsområde samt att 

Dövestad bedöms vara ”ett större sammanhang” enligt rättspraxis även om där endast finns 18 

bostäder idag. Dövestad bör därför prioriteras in i Norrköping kommuns VA-plan.   

 

De fastigheter som idag har kommunalt VA via privat överföringsledning ska även de ingå i 

kommande verksamhetsområde för vatten och avlopp. Den främsta anledningen till detta är att 

de ingår i sammanhanget som tillsammans skapar bostadsbebyggelsen Dövestad. Dessutom är 

pumpstationen och ledningarna i dåligt skick och ägaren verkar inte avse att åtgärda bristerna. 

Några av de anslutna fastigheterna är inte registrerade i Nodras kundsystem vilket gör det svårt 

för Nodra att debitera rätt kunder. Lösningen är således inte hållbar, varken ur miljösynpunkt 

eller ur Nodras krav och önskemål på hur anslutning ska ske.  

 

  



 

 

 

13 (13) 

 

7 Referenser 

Havs- och Vattenmyndigheten, 2014. Vägledning för kommunal VA-planering, Göteborg: 

Björn Risinger. 

Livsmedelsverket, 2015. Livsmedelsverket. [Online]  

Available at: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/egen-

brunn/rad-om-egen-brunn/rad-om-enskild-dricksvattenforsorjning.pdf 

[Använd 12 10 2018]. 

Lund, J. & Vallebrant, N., 2017. Lagen om allmänna vattentjänster - avgränsning av 

verksamhetsområde i 6§, Trollhättan: Högskolan Väst. 

Norrköpings Kommun, 2011. Riktlinjer för vatten och avlopp i bebyggelsegrupper i 

Norrköpings kommun. [Online]  

Available at: 

http://www.norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dd96/1489758906661/vatten-

och-avlopp-i-bebyggelsegrupper.pdf 

SGU, 2018. Arsenik i brunnsvatten. [Online]  

Available at: https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/anlaggning-av-

brunn/arsenik-i-brunnsvatten/ 

Statens VA-nämnd, beslut 2009-09-21;BVa 43 (2009).  

Strategisk Planering och Projektledning, 2018. Mailkonversation [Intervju] (18 10 2018). 

Törneke, K., 2018. VA-guiden. [Online]  

Available at: https://vaguiden.se/2018/09/expertsvar-om-%c2%a7-6-lav-och-tolkningen-med-

hansyn-till-skyddet-for-manniskors-halsa-och-miljon-kopplat-till-bygglov/ 

[Använd 10 10 2018]. 

 

 

 

 

 


