Handlingar till
Tekniska nämndens sammanträde
den 16 april 2018

TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Tillväxtkontoret/TA
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-02-26

TN 17/0282

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Namnsättning av väg i Högbytorp, Bro
Förslag till beslut
Fastställa vägnamnet Ragnar Sellbergs väg

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska
platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande vägnamn: Ragnar Sellbergs väg

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse
• Karta

Ärendet
Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt 4§ (Lag
1988:950 om kulturminnen). Detta innebär bl.a. att hävdvunna ortnamn inte ändras
utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.
Lagen vänder sig uttryckligen till alla som arbetar statligt eller kommunalt med
namngivning, namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och presenteras på de
officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet. I arbete med namnsättning
strävar kontoret efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bakgrund

I Tekniska nämndens sammanträde 2017-10-30 beslutades om återremittering
av det föreslagna vägnamnet Långbrovägen, med hänsyn till det inkomna
yttrandet från fastighetsägaren. I yttrandet framställdes fastighetsägarens
önskan om att behålla det namn på vägen som man länge använt internt inom
kretsloppsanläggningen Ragn-Sells´ verksamhet, vilken grundades av Ragnar
Sellberg.
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Datum

Vår beteckning

2018-02-26

TN 17/0282

Barnperspektiv
Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö.

Mathias Rantanen
Ordförande

Annika Askeljung Jonsson

Namnberedningsgruppen
Namnberedningsgruppen

Bilagor
1. Karta Namnsättning Högbytorp
Beslut sänds till
 Fastighetsägaren
 Kultur- och fritidsnämnden

2 (2)

o

Namnsättning Ragnar Sellbergs väg

februari 26, 2018

Föreslaget vägnamn: Ragnar Sellbergs väg
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TJÄNSTESKRIVELSE

AndreaLöf
Planerare
Tillväxtkontoret/TA
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0384

Er beteckning

Tekniskanämnden

Förbud mot att parkera fordon på
Ekhammarsvägen
Förslag till beslut
Tekniskanämndenbeslutaratt till viss del avslåansökanom förbud mot att
parkerafordon införs ständigtpå Ekhammarsvägen
mellanBergsgatanoch
vändplatsen.

Sammanfattning
Boendepå Ekhammarsvägen
mellan Bergsvägenoch vändplatsenhar ansökt
om ständigtparkeringsförbudpå den nordöstrasidanav gatandå parkerade
bilar begränsarframkomlighetenför de störrefordon vid svängfrån körbanan
vid Ekhammarsvägen
11. Felparkeradebilar hindrarframkomlighetenför den
övriga trafiken samtatt parkeradebilar utgör en risk för barnen.
Tekniskaavdelningenanserinte att ständigtparkeringsförbudskainf öraspå
gatanannatän på den nordöstrasidanmellankörbananvid nr 11 och 10 meter
sydost.
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Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0384

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018



Mottaget telefonsamtal från boende på Ekhammarsvägen 11



Mottaget telefonsamtal från boende på Ekhammarsvägen 18

Ärendet
En boende på Ekhammarsvägen 11 har ansökt om ständigt parkeringsförbud på
den nordöstra sidan av gatan p.g.a. att parkerade bilar begränsar
framkomligheten för de större fordon som svänger västerifrån och kör söderut
på Ekhammarsvägen.
Körbanan till Ekhammarsvägen 11 är inte väg i detaljplanen varför
trafikförordningens bestämmelse om förbud mot att stanna och parkera i en
korsning och 10 meter inom körbanans närmaste ytterkant inte gäller.
Vidare har en annan person som bor på gatan begärt att datumparkeringen
upphävs på Ekhammarsvägen mellan Bergsvägen och vändplatsen och att
ständigt parkeringsförbud införs på hela gatan då felparkerade bilar hindrar
framkomligheten, de parkerade bilarna utgör en risk för barnen samt att bilarna
som parkerar där är inte hemmahörande på gatan.
Det råder datumparkering på den aktuella delen av Ekhammarsvägen. Det
innebär att bilarna alltid är parkerade på en sida av gatan. Felparkerade bilar är
en övervakningsfråga. Parkeringsvakterna är underrättade och ska övervaka att
gällande bestämmelser efterlevs.
Tekniska avdelningen anser inte att ständigt parkeringsförbud ska införas på
Ekhammarsvägen mellan Bergsvägen och vändplatsen annat än på den
nordöstra sidan av gatan mellan körbanan vid Ekhammarsvägen 11 och 10
meter sydost.

Barnperspektiv
Barnens säkerhet försämras snarare av att det saknas gångbana än av de
gällande parkeringsbestämmelserna.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0384

Ida Brännström
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Andrea Löf
Trafikplanerare

Bilagor
1. Upprättad handling angående telefonsamtal den 6 december 2017
2. Upprättad handling angående telefonsamtal den 8 och 28 december 2017
3. LTF Ekhammarsvägen
Beslut sänds till
 Sökanden

3 (3)

1 ( 1)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum

AndreaLöf
Trafikplanerare
Tekniskaavdelningen
8-518 321 82
andrea.lof@upplands
-bro.se

2017-12-07

Ansökan om lokal trafikföreskrift
Kjell AndersQvist boendepå Ekhammarsvägen
11, Kungsängen
, tfn
0706401210har per telefon framfört önskemålom att införa parkeringsförbud
på Ekhammarsvägens
östrasida.

Det råderdatumparkeringpå den aktuelladelenav gatanoch då bilarnaenligt
bestämmelsen
parkerarpå den jämnasidanhindrarde framkomlighetenför
honomoch hansgrannar.

Han föreslåratt kommunentar bort datumparkering
en och inför ständigt
parkeringsförbud.

Mottagetden6 december2017 av
AndreaLöf
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Samhällsbyggnadskontoret
Datum

AndreaLöf
Trafikplanerare
Tekniskaavdelningen
8-518 321 82
andrea.lof@upplands
-bro.se

2017-12-28

Ansökan om lokal trafikföreskrift
Kurt Bengtssonboendepå Ekhammarsvägen
18, tfn 0858169272och Kristina
Öhmanpå Ekhammarsvägen
18B, Kungsängen,tfn 0705812005har per
telefonframfört önskemålom att införa ständigtparkeringsförbudpå
Ekhammarsvägen
mellan Bergsvägenoch vändplatsen
.

Det råderdatumparkeringpå den aktuelladelenav gatan. Om någonparkerar
felaktigt försvårasframkomlighetenför störrefordon. Vidare är det risk för att
barnpå väg till skolanblir påkörda.

De föreslåratt kommunentar bort datumparkering
en och inför ständigt
parkeringsförbud.

Mottagetden8 respektiveden 28 december2017 av
AndreaLöf
Trafikplanerare
Tekniskaavdelningen
Samhällsbyggna
dskontoret
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LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum:

Ekhammarsvägen
2018-03-27

0139 2018:15
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon på Ekhammarsvägen;
beslutade den .
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På markerad sträcka mellan 0 och 10 meter på Ekhammarsvägens nordöstra sida mellan Bergvägen
och vändplatsen enligt kartbild får fordon inte parkeras.

Catharina Andersson, Ordförande
Tekniska nämnden

Andrea Löf, handläggare

Kontrolldatum: 2018-03-27

Ekhammarsvägen

Kontrolldatum: 2018-03-27

Ekhammarsvägen

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Planerare
Tillväxtkontoret/TA
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0300

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Uppställningsplats för husbilar och husvagnar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
svar på medborgarförslaget.

Sammanfattning
Den 4 april 2017 inkom ett önskemål från Lena Nyström och Agnetha Sjöberg
om en inhägnad uppställningsplats för husbilar och husvagnar inom UpplandsBro kommun där de kunde ställa upp sina fordon.
Inhägnad uppställningsplats för visst fordonsslag är inte att anse som en så
kallad sedvanlig affärsverksamhet och ska därför anordnas på tomtmark.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018



Medborgarförslag inkommet den 4 april 2017



Kommunallagen

Ärendet
Den 4 april 2017 inkom önskemål om att kommunen ska anordna en inhägnad
uppställningsplats för husbilar och husvagnar.
Enligt 2 kap. 7§ kommunallagen får kommuner driva näringsverksamhet, om
den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

De områden där kommunerna har rätt att engagera sig i näringsverksamhet
kallas allmänt för sedvanlig kommunal affärsverksamhet. Exempel på sådana
verksamheter är reningsverk, gas- och värmeverk, kollektivtrafik och
fritidsanläggningar.
Inhägnad parkeringsplats för visst fordonsslag är inte att anse vara en sedvanlig
kommunal affärsverksamhet. Uppställningsplats av husbilar och husvagnar får
anordnas på tomtmark.
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Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0300

Barnperspektiv
Detta ärende bedöms inte inverka på barnperspektivet.

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Andrea Löf
Trafikplanerare

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 4 april 2017

Beslut sänds till
 Frågeställaren
 Akt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Planerare
Tillväxtkontoret/TA
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0408

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om Datumparkering i
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag
till svar på medborgarförslaget.
2. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över
parkeringsreglerna inom det området där datumparkering råder.

Sammanfattning
Den 24 augusti 2017 inkom ett medborgarförslag från Lasse Persson avseende
datumparkering i Upplands-Bro kommun.
Samhällsbyggnadskontoret tackar medborgaren för förslaget som innebär att
datumparkeringen tillämpas endast under den del av året som snöröjning och
städning av gatorna är aktuell.
Samhällsbyggnadskontoret anser att en översyn av parkeringsreglerna inom det
området där datumparkering råder är nödvändig. Och att i den översynen ta
medborgarförslaget om att tidsbegränsa datumparkeringen i beaktande.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 24 augusti 2017



Tjänsteskrivelse daterat 5 februari 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Inom det området i Kungsängen där datumparkering råder gäller samtidigt flera
andra bestämmelser. Bestämmelserna kan vara svårtolkade och är inte helt
författningsmässiga. Medborgarförslaget som innebär att parkeringsförbud
enligt datumparkering gäller endast då snöröjning och städning av gator är
tillämplig är ett förslag som Samhällsbyggnadskontoret avser ta i beaktande.

Barnperspektiv
Detta ärende bedöms inte inverka på barnperspektivet.
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Datum

Vår beteckning

2018-02-05

TN 17/0408

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Andrea Löf
Trafikplanerare

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 24 augusti 2017

Beslut sänds till
 Frågeställaren

2 (2)

-----Ursprungligt meddelande----Från: Lasse Peterson [mailto:lasse.peterson@gmail.com<mailto:lasse.peterson@gmail.com>]
Skickat: den 24 augusti 2017 16:30
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se<mailto:kommun@upplands-bro.se>>
Ämne: Medborgarförslag
Jag lämnar in ett medborgarförslag avseende datumparkering i Upplands-Bro kommun.
Datum parkering är lämpligt under den period på året som snöröjning och städning av gatorna är
aktuellt.
Sommartid efter att gatorna är sopade är det olämpligt att ha datumparkering.
Jag föreslår därför att datumparkering endast tillämpas under den del av året som städning och
snöröjning är aktuellt.
Fördelar:
1 Miljön belastas mindre med att kvällstid kallstarta bilarna och vända och flytta bilen till andra sidan
gatan.
2 Bilar på båda sidan gatan minskar farten i praktiken på gatan, och ökad uppmärksamhet för att
köra på gatan.
Nackdel: Kan bli något trängre på gatan.
Barnperspektiv:
Det påverkar att föraren minskar farten och kan på det sättet öka möjligheten att upptäcka och
stanna för ett utspringande barn på gatan.
Med vänlig hälsning,
Lasse Peterson
Rankhusvägen 42
Kungsängen

TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Afsaneh Kasiri
Trafikingenjör
Tekniska avdelningen
afsaneh.kasiri@upplands-bro.se

Datum

vår beteckning

2018-01-08

TN 17/0191–1

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om att införa
hastighetssänkande åtgärder på Skyttens väg
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget med att
Samhällsbyggnadskontoret ska utreda hastigheten längs Skyttens väg och
utföra relevanta hastighetsdämpande åtgärder.

Sammanfattning
Den 11 april 2017 inkom ett medborgarförslag från Anita Kronvall som
föreslår att Upplands-Bro kommun ska införa hastighetsdämpande åtgärder på
Skyttens väg.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för Anita medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig
fråga för kommunen.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018
Medborgarförslag om farthinder och hastighetsbegränsning på Skyttens
väg, daterad 11 april 2017
Beslut KS 17/0115, daterad 10 maj 2017

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 11 april 2017 inkom ett medborgarförslag om att Upplands-Bro kommun
ska införa hastighetsdämpande åtgärder på Skyttens väg.
I medborgarförslaget redogör Anita för att många kör fortare än vad man får
längs Skyttens väg. Hon anser att det finns en risk för trafikolyckor och att det
måste återinföras farthinder vid korsningarna Skyttens väg/Ängsvägen samt
Skyttens väg/Bergencrantz väg.
Tidigare har det funnits tre stycken farthinder vid varje korsning på Skyttens
väg men två av dessa togs bort vid ny vägutformning. Farthindren på de två
korsningar togs bort bland annat bort då dessa ofta ställer till problem för
vinterväghållningen.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-01-08

TN17/0191–1

Enligt lokala trafikföreskrifter gäller det 30 km/h på Skyttens väg från
Bygdegårdsvägen till Rankhusvägen. Det finns redan hastighetsskyltar vid
korsningarna Bygdegårdsvägen/Skyttens väg samt Skyttens
väg/Rankhusvägen. Det finns även vägmarkeringar (vägmålning) ”30” vid
korsningen Skyttens väg/Västra Rydsvägen samt Skyttens väg/Rankhusvägen.
Tekniska avdelningen har gjort trafikmätningar på Skyttens väg och håller med
om att hastigheterna stundtals är för höga och utreder därför farthinder i
anslutning till korsningen med Ängsvägen. Vägbredden på Skyttens väg måste
vara minst 3,5 + 3,5 meter och det finns begränsningar i vilka typer av
hastighetsdämpande åtgärder som kan göras.
Det finns ett projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet om farthinder i
form av asfaltsgupp där Skyttens väg är prioriteras. Farthindren kommer
återställas på lämplig plats samt att anledningen till att detta inte redan är gjort
är för att Skyttens väg och Bygdegårdsvägen är en omledningsväg för E.ONs
fjärrvärmeprojekt.
Samhällsbyggnadskontoret anser att Anitas synpunkter är kloka. Vi kommer att
se över de platser som hon nämner och utföra lämpliga hastighetsdämpande
åtgärder efter att E.ONs arbeten är klara.
Vi tackar än en gång för inlämnat förbättringsförslag.

Barnperspektiv
Trafiksäkra miljöer är viktiga för både barn och vuxna.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Afsaneh Kasiri
Trafikingenjör
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-01-08

TN17/0191–1

Bilagor
1 Medborgarförslaget som inkom till kommunen den 11 april 2017

Beslut sänds till
• Förslagsställaren
• Kommunstyrelsen
• Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Katrin Harmander
Ingenjör
Tillväxtkontoret/TA

Datum

Vår beteckning

2018-03-08

TN 18/0071

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Katrin.Harmander@upplands-bro.se

Yttrande avseende utställning av förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 8 mars 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att förslag till detaljplan
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, ska ställas ut
för utställning enligt regler för normalt förfarande, i plan- och bygglagen (PBL)
SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 8 mars 2018 och föreslår Tekniska nämnden att yttra sig enligt
detta förslag.

Beslutsunderlag


Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 8 mars 2018.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att förslag till detaljplan
för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, ska ställas
ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, i plan- och bygglagen
(PBL) SFS 2010:900.
www.upplands-bro.se/tibbleängen.se
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Datum

Vår beteckning

2018-03-08

TN 18/0071

Tekniskaavdelningenhar tagit del av remissenoch skrivit ett förslagtil l ett
yttrande,daterat8 mars2018 och föreslårnu Tekniskanämndenatt yttra sig
enligt dettaförslag.

Barnperspektiv
Förslagettill detaljplaninnefattarseparatagång- och cykelvägarvilket bidrar
till ökad trafiksäkerhetoch trygghetför barnoch ungdomar inom planområdet.
Samhällsbyggnadskontoret

Ida Brännström

Katrin Harmander

Teknisk chef

Projektingenjör

Bilagor
1. Förslagtill yttrandeden 8 mars2018
2. Samrådshandlingar
för förslagtill detaljplanTibbleängen
Beslut sänds till
Kommunstyrelsen

2 ( 2)

1 ( 3)

YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

TekniskaNämnden

Vår beteckning

2018-03-08 TN 18/0071

Yttrande avseende utställning av förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
Tekniskanämndenhar tagit del av remissenför Tibbleängen(del av
Kungsängens
-Tibble 1:470m.fl) som har reviderats och ställer sig i stort
positiv till förslagettill detaljplan.
Detaljplaneförslagetsyftar till att prövamöjlighetentill byggandeav cirka 225
nya bostäderför del av fastighetenKungsängens
-Tibble 1:470samtdel av de
kommunalafastigheternaKungsängen
-Tibble 4:447 och Ekhammar4:269.
Bebyggelsetypen
är småhusi 2 våningaroch fl erfamiljshusi 4-5 våningarsom
i placeringoch storlek samverkarmed platsensmarklutning och vegetationen
.
Syftet med detaljplanenär ocksåatt möjliggöraför att öppnaHjortronvägenför
allmän fordonstrafikmellanTibble torg och Bygdegårdsvägen
och att skapaett
tryggt och säkertområdeatt vistasi. I planområdetsnordöstradel föreslås
byggandeav en förskola.
Kommunenstekniskaavdelninghar medverkati arbetetmed framtagandetav
förslagettill detaljplan.Avdelningenser fram emot det fortsattaarbetetmed
detaljprojekteringav gator och övriga anläggningar.

Trafiksäkerhet
Tekniskanämndenhar tagit del av utförd trafikutredning.
Ett eventuelltöppnandeav Hjortronvägenkräverbesluti särskildordning.
Tekniskanämndenförutsätteratt exploatörenkommervaraansvarigför samt
bekostaen trafiksäkerlösninglängsmed Hjortronvägenmedanslutande
gångbanoroch övergångsställen.Detaljutformningav lokalgator,gång- och
cykelvägar(GC-väg) samtny utformningav Hjortronvägenskaskei samråd
med kommunenstekniskaavdelning.

6
-1
3
-0
7
1
0
2
,
1
.
1
v
,
0
0
0
1
K
B
U

Tekniskanämndenanseratt det är av stor vikt att tänkapå tillgänglighetenoch
trafiksäk erhet för respektive trafikslag och är positiva till att Hjortronvägen
öppnasupp för biltrafik. Det är ävenviktig att tänkapå trafikbullernivåerfrån
Hjortronvägenvid nya skolan.I planbeskrivningHjortronvägengatusektion
räknas2,5 m för GC-väg. Det är inte rimlig t för en gång- och cykelbanasom
anslutertill befintlig GC-väg längstHjortronvägen.Vid utrymmesbristkan
totalbreddenför gångoch cykelbanaminskastill 3,5 m.
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Bredden av gatorna bör anpassas så att det finns plats för att framföra
arbetsfordon för drift av gatorna. Exempelvis hanteringen av snön vid
snöröjningen.
Anläggandet gatorna bör likt bebyggelsen samverka med marklutningen och
vegetationen på platsen.

Allmän parkering
Tekniska nämnden anser även att parkeringsnormen i detaljplanen på 0,5
bilplatser per lägenhet är för låg. Detta bör ses över i samråd med kommunens
tekniska avdelning. Tekniska nämnden ser positivt till antalet föreslagna
cykelparkeringsplatser, 3 platser/lägenhet.
Vidare önskar tekniska nämnden att projektet ser över möjligheter för att
elbilar och eventuellt el-cyklar ska kunna parkeras och laddas inom området.

Kollektivtrafik
Förslag på ny busshållplats längs med Hjortronvägen måste samrådas med
kommunens tekniska avdelning, trafikförvaltningen (SLL) och
bussentreprenören.

Avfall
Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag
till hur avfallshanteringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en
fungerande avfallshantering för att uppfylla arbetsmiljö- och
framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Genom att
diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten
för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt.
Tekniska nämnden ser positivt på att det i planen finns utrymme för
avfallshantering och källsortering inom området. Vidare anser Tekniska
nämnden att det är bra att mat- och restavfall ska lösas inom fastigheten och
ska finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll, samt att
sophantering ska lösas på kvartersmark.

Vatten och Avlopp
Tekniska nämnden anser att lösningarna av lokalt omhändertagande av
dagvattnet är bra utifrån de rådande markförhållandena som kräver fördröjning
av dagvattnet. Det ger ett estetiskt tilltalande yttryck och passar bra på
parkmarken. Dock bör man tänka på att avrinningen från lokalgatorna sker så
att det ej rinner in vatten på fastigheterna.
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Följande brister har identifierats av kommunens tekniska avdelning:
-

-

-

Dagvattendammen ligger innanför planområdet men i
dagvattenutredningens sammanfattning och slutsats står det att dammen
ligger utanför planområdet.
Siffror i dagvattenutredningen och planbeskrivningen stämmer inte
överens.
Formuleringar om VA-avtal i genomförandebeskrivningen är olagliga.
Eftersom det är inom verksamhetsområdet så råder avtalsförbud för
VA-huvudmannen och VA-taxan gäller automatiskt. Alla hänvisningar
till VA-avtal måste därför bort. Det kanske går att bara stryka de
meningarna och baka in frågan om dagvattenhantering i
exploateringsavtalet. Att exploatören utför eller bekostar vissa
dagvattenåtgärder i planområdet är ju en förutsättning för
dagvattenhanteringen och exploateringsgraden i planområdet.
Det står i planbeskrivningen att området ska anslutas till kommunens
VA-nät och verksamhetsområdet för vatten och avlopp (under rubriken
Vatten och avlopp på s 21). Området ligger dock redan innanför
verksamhetsområdet för kommunalt VA.

Ytor som medför ökade drifts- och underhållskostnader
Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt
beskriver tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av
kommunen i framtiden som en effekt av planen. I kommande
exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar,
exempelvis LED-belysning. Belysningsstolparna längs lokalgatorna bör
placeras i fastighetsgränserna så det ej finns möjlighet att de kommer i vägen
vid anläggande av utfarter från fastigheter.

Catharina Andersson
Ordförande Tekniska Nämnden

3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Katrin Harmander
Ingenjör
Tillväxtkontoret/TA

Datum

Vår beteckning

2018-03-13

TN 18/0038
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Katrin.Harmander@upplands-bro.se

Yttrande avseende förslag till detaljplan för
Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268
m.fl.), nr 1503, Kungsängen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 13 mars 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017 § 129 att förslag till
detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503,
Kungsängen sänds ut för samråd enligt regler för normalt planförfarande i
plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 13 mars 2018 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig
enligt detta förslag.

Beslutsunderlag


Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 13 mars 2018.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017 § 129 att förslag till
detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503,
Kungsängen sänds ut på samråd enligt regler för normalt planförfarande i planoch bygglagen (PBL) SFS 2010:900.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

www.upplands-bro.se/rankhus-etapp 1
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Tekniska avdelningen har tagit del av remisen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 13 mars 2018 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig
enligt detta förslag.

Barnperspektiv
Förslaget till detaljplan innefattar separata gång- och cykelvägar vilket bidrar
till ökad trafiksäkerhet och trygghet för barn och ungdomar inom planområdet.

Samhällsbyggnadskontoret

Ida Brännström

Katrin Harmander

Teknisk chef

Projektingenjör

Bilagor
1. Förslag till yttrande den 13 mars 2018
2. Samrådshandlingar för förslag till detaljplan Rankhus etapp 1
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Katrin Harmander
Projektingenjör
Tekniskaavdelningen
Katrin.harmander@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-03-13

TN 18/0038

Yttrande avseende förslag till detaljplan för
Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268
m.fl.), nr 1503, Kungsängen
Tekniskanämndenhar tagit del av remissenför Rankhusetapp1 (del av
Ekhammar4:268m.fl) , nr 1503,Kungsängenoch ställersig i stort positiv till
förslagettill detaljplan.
Detaljplaneförslagetsyftar till att prövamöjlighetentill byggandeav cirka
2900 nya bostäder
, 8 förskolor, 4 skolor samtca 3600 kvadratmeter
tillk ommandeytor för handeli Kungsängen.Detaljplanensyftar ocksåtill att
planläggamarkområdetnärmastnorr om E18 i Kungsängensom den första
etappeni en kommandeutbyggnadav dennya stadsdelenRankhus.Målet är att
redanfrån börjanskapaen tät stadsliknandebebyggelsestruktur
med bostäder,
handel,serviceoch skolor sombyggsut i ett sammanhang.
Trafikplats
Kungsängenkan på sikt byggasut med en påfartvästerutmot Enköping.
Kommunenstekniskaavdelninghar medverkati arbetetmed framtagandetav
förslagettill detaljplan.Avdelningenser fram emot det fortsattaarbetetmed
detaljprojekteringav gator och övriga anläggningar.

Trafiksäkerhet
Tekniskanämndenanseratt en trafikutredningbehövsutförasför att sehur
detaljplanenkommerpåverkatrafikflöden och vilka åtgärdersom kan behövas
längsmed VästraRydsvägen
. Tänkbaraåtgärdersom måstefinnas medi
utredningenär bl.a. hastighetsdämpande
åtgärder,vägutformningoch åtgärder
vid övergångställen.Detaljutformningav lokalgator,gång- och cykelvägar ska
skei samrådmed kommunenstekniskaavdelning.Vidare behövsen
bullerkarteringutförasför området.
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Tekniskanämndentycker ocksåatt det är av stor vik t att tänkapå
tillgänglighetenoch trafiksäkerhetför respektivetrafikslag. I
planbeskrivningen bör det framgåhur hastighetsanpassningen
är tänkt i
området.Vidare är breddenav gångbanani Esplanadparken
tänkt 1 m. För att
dennaskakunnavinterväghållasbör den varabredare. Även breddenav
övriga gatorbör anpassas
såatt det finns plats för att framföraarbetsfordonför
drift av gatorna.
Belysningenlängslokalgatornabör placerasi fastighetsgränserna
såde ej finns
möjlighet att de kommeri vägenvid anläggandeav utfarterfrån fastigheter.
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I gatumiljö anser Tekniska nämnden att valet av träd är speciellt viktigt för att
minska risken att de skymmer belysning m.m., då det kommer bli mycket
underhållsarbete för detta.
Tekniska nämnden ställer sig positivt till att det byggs gång- och cykelstråk i
form av en gång- och cykelpassage under E18 och en gång- och cykelbro.
Vidare tycker Tekniska nämnden att det är bra att planområdets gräns mot E18
ska anpassas till en möjlig framtida påfartsramp mot Enköping, då den anser att
denna ska byggas.

Allmän parkering
Tekniska nämnden är positiv till föreslagna parkeringslösningar med önskan att
projektet ser över möjligheter för att elbilar och eventuellt el-cyklar ska kunna
parkeras och laddas inom området.

Kollektivtrafik
Förslag på nya busshållplatser inom planområdet måste samrådas med
kommunens tekniska avdelning, trafikförvaltningen (SLL) och
bussentreprenören.

Avfall
Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag
till hur avfallshanteringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en
fungerande avfallshantering för att uppfylla arbetsmiljö- och
framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Genom att
diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten
för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden ser positivt på
avfallslösningen i form av underjordiska behållare, då det blir snyggare
estetiskt och lättare att underhålla.

Vatten och Avlopp
Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt
inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens
tekniska avdelning.
Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget om dagvattenhantering.
Planbeskrivningen bör ändras utifrån följande synpunkter:
• s. 11, Vatten: Meningen ”Dagvattnet leds vidare söderut genom Gröna
Dalen” är onödig och förvirrande. Meningen bör därför strykas.
• s. 69, Teknisk försörjning, dagvatten: Förtydliga i andra och tredje stycket
att ”Dagvattenflöden ut från området kommer inte att öka efter utbyggnad
av planen vid 10-årsregn”
• s. 79 Genomförande: Formulera om ”Samtliga Exploatörer och UpplandsBro kommun ska samordna för att säkerställa att allmänna huvudgator, vaanläggningar samt övriga nätägares huvudledningar är utbyggda innan
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Datum

2018-03-13

arbeten kan påbörjas på kvartersmark.” Förtydliga att inte hela planområdet
behöver vara utbyggt.
s. 80. Avtalsförbud för VA-huvudmannen inom verksamhetsområde. Antar
att verksamhetsområde ska beslutas innan utbyggnad.
s. 81, Geoteknik: Förtydliga vad som menas med att ”Grundvatten ska
hanteras”.
Komplettera den citerade texten, på sidorna 22 och 76 i planbeskrivningen.
Det finns dels motsägelsen (enligt s 69 Teknisk Försörjning), dels den
prejudicerande effekten det skulle kunna få, och dels förutsätter hela
Rankhusexploateringen omfattande åtgärder för dagvattenhantering i Gröna
Dalen, utanför planområdet.
Ändra till ”Flödena ut från planområdet mot Gröna Dalen vid 100-årsregn
kommer att öka, vilket förutsätter åtgärder för dagvattenhantering utanför
planområdet, i Gröna Dalen, för att undvika ökad översvämningsrisk”.
Flödena bör inte regleras i planbestämmelser eftersom de förmodligen inte
är rättsligt bindande, utan snarare i genomförandebeskrivningen och
eventuella exploateringsavtal.

Höjdsättningen av området bör göras så att extrema regn kan rinna bort via
gatunätet och ej rinner in vatten på fastigheterna.

Ytor som medför ökade drifts- och underhållskostnader
Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt
beskriver tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av
kommunen i framtiden som en effekt av planen. Det är av stor vikt att det
tydligt framgår vem (vilken avdelning) som är ansvarig för
idrottsplatsen/spontanidrottsplatsen. Det måste vara tydligt vem som ska se till
att detta sköts. Det bör finnas en organisation för detta kommer bli mycket
resurskrävande. Det blir allt fler spontanidrottsplatser och lekplatser i etapp 1
än vad vi har idag i hela kommunen. I kommande exploateringsavtal är det
angeläget att reglera tekniska anläggningar, exempelvis LED-belysning.

Park- och grönytor
I planförslaget ska man spara storvuxna träd, barrträd i två grönstråk. Det är
inte bra att spara barrträd (tallar), då de blir riskträd (tallar utgör 90 % av alla
riskträd). Det är inte bra att ha tallar i bostadsnära områden.
Det vore bättre att använda parkstråket för att förbättra bullermiljön, då det
finns många stora grönytor vilket räcker för hela området.

Catharina Andersson
Ordförande Tekniska Nämnden
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Henrik Kristensson

2018-03-26
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Tillväxtkontoret/TA

Tekniska nämnden

1 (3)

Er beteckning

henrik.kristensson@upplands-bro.se

Förslag till VA-plan
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till
VA-plan och VA-policy
2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag
att
-

Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av
möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av
fastigheter längs med huvudledningarna
Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden

3

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
fördjupad dagvattenplan

4

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VApolicy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av
flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen
och plan för enskilt VA.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018



Förslag till VA-plan



Förslag till VA-policy



Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan

Ärendet
VA-planen ska ge en heltäckande långsiktig planering för vatten- och
avloppsförsörjningen i kommunen. Förslaget har ett tidsperspektiv som
sträcker sig fram till 2035. Planen visar också i vilka områden som kommunalt
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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VA ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha
enskild VA-försörjning. Ett förslag till VA-plan har tagits fram med
utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och
avloppsförsörjning.
En VA-översikt beskriver nuläge och status för vatten- och
avloppsverksamheten som den ser ut idag. VA-policyn beskriver kommunens
viljeinriktning i vatten- och avloppsfrågor inom kommunens gränser.
Utbyggnadsplanen anger översiktligt omfattning och prioritering samt grov
tidsplan för utbyggnad av VA på landsbygden. Plan för den allmänna
anläggningen beskriver närmare den befintliga anläggningen idag, vilka behov
och brister, men också vilka tillgångar och styrkor som finns. Planen för
enskild VA-försörjning beskriver kommunens arbete och inriktning i områden
som inte är anslutna och inom tidsramen för föreslagen VA-plan inte heller är
aktuella för anslutning till kommunalt VA.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från hela
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslaget gemensamt.
Tre informationsmöten med allmänheten har hållits under våren 2018, med
möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget har även gått på remiss för möjlighet
att lämna synpunkter till externa parter, exempelvis Länsstyrelsen, Norrvatten
och Käppalaförbundet. De synpunkter som framkommit finns sammanfattade i
bilaga 3.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser avseende FN:s barnkonvention.

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Henrik Kristensson
VA-chef

Bilagor
1. Förslag till VA-plan

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-03-26
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2. Förslag till VA-policy
3. Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan
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Va-översikt
Upplands-Bro kommun
VA-plan
Upplands-Bro kommun
Antagen av Kommunfullmäktige
2018-XX-XX

www.upplands-bro.se/va-plan

FÖRSLAG
VA-PLAN
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

SAMMANFATTNING
Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och kommunens VA-planering (vatten och
avlopp) är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.
VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. Den har också en viktig roll i hela byggkedjan, från översiktsplanering till detaljplanering och utbyggnad. Planen är ett levande dokument som regelbundet uppdateras.
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge
(VA-översikt) innehåller också dokumentet en plan för allmän VA-anläggning, en
plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. VA-planens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också.
I en heltäckande VA-plan ingår dagvatten, men för att inte arbetet ska bli alltför omfattande och svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i denna VA-plan
och kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan.
Några av de viktigaste åtgärderna i planen för den allmänna VA-anläggningen är att
ta fram en förnyelseplan, åtgärda översvämningsproblematiken i Gröna Dalen och ta
fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell.
Plan för enskilt VA anger hur tillsyn av enskilda avlopp, bygglov och detaljplanering
ska hanteras i VA-utbyggnadsområden och bevakningsområden. I planen fastställs att
kommunen ska arbeta med att öka kunskapen om den enskilda vattenförsörjningen
samt öka och effektivisera tillsynen av de enskilda avloppen.
I planen för VA-utbyggnad anges en tidplan för VA-utbyggnad i de områden i kommunen där ett behov för allmänt VA har identifierats. Tidplanen är indelad i tre olika
intervall där de områden som prioriterats högst kommer att påbörjas senast år 2020.
Nästa grupp av områden byggs ut år 2020-2028 och den sista gruppen 2029-2035. Ett
antal områden har klassats som bevakningsområden. Dessa områden är inte aktuella
för allmänt VA under nuvarande förutsättningar. Om förutsättningarna ändras kan
områdena bli aktuella för VA-utbyggnad och behöva prioriteras om.
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Huvuddelen av de åtgärder som anges i VA-planen finansieras av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter enligt VA-taxan, avgifter enligt taxan för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, och avgifter enligt avfallstaxan. Finansiering från skattekollektivet krävs också, för att ta fram underlag och förbättrade rutiner.
Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden har ett övergripande ansvar för
VA-planens genomförande. Genomförandet av VA-planen ska följas upp minst en
gång per år och VA-planen ska revideras regelbundet.
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INLEDNING
Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och det
behöver värnas och skyddas för att fortsätta att vara bra. Mälaren och kommunens
andra sjöar och vattendrag är viktiga både för Upplands-Bros invånare och för ekosystemen, och behöver skyddas från utsläpp genom god spill- och dagvattenhantering.
Grunden för en god VA-försörjning är en fungerande infrastruktur. För att infrastrukturen ska fungera även långsiktigt behöver den underhållas, utvecklas och förnyas.
Det krävs en aktiv, förvaltningsövergripande och kunskapshöjande VA-planering för
att möta de utmaningar som Upplands-Bros omfattande tillväxt för med sig.
Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med samlad
bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett viktigt fokus för VA-planeringen
är att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer lagstiftningen och tar det ansvar för
VA-försörjningen som åligger kommunen.
En hållbar VA-försörjning innebär också ett ansvar för fastighetsägaren. Inom verksamhetsområdet för allmänt VA är det den enskildes ansvar att ansluta till och använda de allmänna VA-anläggningarna på ett hållbart sätt, samt bidra till finansieringen
av infrastrukturen genom att betala för den nytta som allmän VA-försörjning ger. I
övriga områden är det den enskildes ansvar att ordna en fullgod dricksvattenförsörjning och avloppshantering för den egna fastigheten. En tydlig VA-plan möjliggör för
kommunen och dess invånare att ta sitt ansvar på ett bra sätt.
Genomförandet av EU:s vattendirektiv ställer allt högre krav på såväl avlopps- och
dagvattenhanteringen, som på hanteringen av VA-frågorna i den fysiska planeringen.
Klimatförändringarna påverkar också vatten- och avloppsförsörjningen, till exempel
genom försämrad dricksvattenkvalitet, ökad risk för skred och ras som kan påverka
ledningar och anläggningar och större risk för skyfall och översvämningar.
Kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens
krav och utmaningar. VA-planen utgör en plattform för VA-planeringen och är ett
levande dokument som kontenueligt uppdateras när förutsättningarna förändras.
VA-planen har en viktig roll i hela byggkedjan, hela vägen från översiktsplanering till
detaljplanering och bygglov.
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1
BAKGRUND
Upplands-Bro har under en längre tid haft ambitionen att ta fram en VA-plan. Det
finns ett tydligt behov av en förvaltningsövergripande VA-planering. VA-planen kompletterar också andra kommunala planer som till exempel Vattenplanen och Fördjupad
översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016).
Även på nationell nivå har behovet av en förvaltningsövergripande kommunal
VA-planering uppmärksammats, och en stor del av Sveriges kommuner har politiskt
antagna VA-planer. Ökade krav enligt lagstiftningen, inte minst vad gäller kommunens ansvar för att inrätta allmänt VA för områden med samlad bebyggelse på landsbygden, och ändrade förutsättningar vad gäller till exempel bebyggelseutveckling och
klimatförändringar, gör att behovet av VA-planer och VA-planering har blivit tydligare de senaste åren.
Det finns inget formellt krav på att en kommun ska ha en antagen VA-plan. Vattenmyndigheterna har dock i sina åtgärdsprogram ställt krav på att kommunerna ska ta
fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
Dessutom är det svårt att långsiktigt klara de åtaganden som krävs enligt lagstiftningen utan en väl fungerande VA-planering och en antagen VA-plan.
2
SYFTE
VA-planen har flera syften:
•
•
•
•
•
•

Att tydliggöra för de som bor i kommunen vad som gäller angående vatten och avlopp.
Att underlätta planering av ny bebyggelse.
Att tydliggöra vilka åtgärder avseende befintlig allmän anläggning som behöver
genomföras.
Att samla kommunens VA-strategiska arbete i ett dokument.
Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.
Att klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger kommunen i sitt åtgärdsprogram.

3
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför
verksamhetsområdena för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och
nuläge (VA-översikt) innehåller också dokumentet en plan för allmän anläggning, en
plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. I en heltäckande VAplan ingår också dagvatten. För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i VA-planen. Dagvatten
kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan.
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4
VA-PLANENS ROLL
VA-planens huvudsakliga roll är att tydliggöra kommunens arbete med vattenförsörjning och
avloppshantering såväl inom kommunens organisation som för invånare och andra aktörer,
samt att samla det strategiska arbetet med vatten och avlopp. I en föränderlig värld är processen
och arbetet med VA-planering det viktigaste i det strategiska arbetet, och VA-planens roll är att
vara en plattform för planeringen genom att vara ett levande dokument som löpande utvecklas.
VA-försörjningen påverkas av och påverkar bebyggelseutvecklingen, därför har VA-planen en tydlig koppling till kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den
fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) som beslutades 2017.
Andra kommunala styrdokument med koppling till VA-planen är:
•
Miljöplan: Antogs 2010-10-21
•
Vattenplan: Reviderad 2014-02-10
•
Avfallsplan: Antogs 2007-11-21
VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid förhandsbesked/bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda avloppsanläggningar.
5
VA-PLANENS UPPBYGGNAD
VA-planen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan varje avsnitt kan
läsas fristående. Planen baseras på rapporten Vägledning för kommunal VA-planering
som getts ut av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
VA-planen börjar med en översikt som innehåller en kort beskrivning av nuläget
vad gäller allmänt VA, enskilt VA, dagvatten, recipienter, resurshushållning och
bebyggelseutvecklingens påverkan på Upplands-Bros VA-försörjning. Översikten
beskriver också de faktorer som påverkar VA-planeringen, så som lagar och regler
och ansvar för VA-försörjningen. Därefter följer själva plandelen: plan för den allmänna VA-anläggningen, plan för enskilt VA och VA-utbyggnadsplan.

8] Sara Nilsson:
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6             REVIDERING
Det händer mycket i både Upplands-Bro kommun och i omvärlden, och det är därför inte möjligt att ta fram en VA-plan som sedan ligger helt fast. VA-planen utgör
en grund för kommunens VA-planering, och är ett levande dokument som löpande
behöver ses över och uppdateras. En större revidering ska göras vart femte år. Det
kan även uppkomma behov av mindre revideringar till följd av ändrade förhållanden i exempelvis bevakningsområden.  
Det löpande arbetet med VA-planering, uppföljning och revidering av VA-planen
genomförs av en kontorsövergripande arbetsgrupp.
7

ORDLISTA OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Allmän vatten- och avloppsanläggning (Allmänt VA) En VA-anläggning
över vilken en kommun eller kommunalt bolag är huvudman (ansvarar) och som har
ordnats och används för att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I den allmänna VA-anläggningen ingår ledningsnät, pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på
avsett sätt. Benämns också som kommunalt VA.
Avloppsvatten Ett gemensamt namn på dagvatten, dränvatten och spillvatten.
BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt
avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten.
Bräddning En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till
följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större
än vad VA-systemet klarar av.
Dagvatten Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten från
tak och vägar, samt framträngande grundvatten.
Dränvatten (dräneringsvatten) Vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden.
Enskild vatten- och avloppsanläggning (Enskilt VA) En VA-anläggning som
inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. För den enskilda anläggningen
ansvarar den eller de fastigheter som nyttjar anläggningen.
GIS-underlag Kartbaserat underlag framtaget i ett geografiskt informationssystem (GIS).
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Ledningsrätt Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina
ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas
genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen.
Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för dagvatten eller renat spillvatten.
Relikt saltvatten Havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning som
förekommer i de områden som varit täckta av salt/bräckt vatten. Det salta vattnet har till följd
av landhöjningen trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar nu det söta grundvattnet.
Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri m.m. Med spillvatten likställs
allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning.
Tillskottsvatten Vanligtvis dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom
felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk.
Uppströmsarbete Förebyggande arbete för att minska mängden miljöstörande
ämnen som hamnar i avloppsvattnet.
VA-försörjning Ordnande av dricksvatten och spillvatten samt vid behov även dagvatten och dränvatten.
VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. I Upplands-Bro ligger
ansvaret hos Tekniska nämnden.
Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller grundvatten som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.
Vattenskyddsområde Ett geografiskt område till skydd för en vattenförekomst
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en möjlig framtida vattentäkt.
Verksamhetsområde Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett
fastställt geografiskt område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
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VA-ÖVERSIKT
1

FAKTORER SOM STYR VA-PLANERINGEN

1.1
Lagar och regler
Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar och regler.
De viktigaste beskrivs nedan.
1.1.1 EU:s ramdirektiv för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av
vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets status, tar fram miljökvalitetsnormer för
vatten och åtgärdsprogram för att förbättra vattenstatusen. De åtgärder som kommunerna
ska genomföra är bl.a. VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av enskilda avlopp
och detaljplanering och bygglov med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten.
1.1.2 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster och
miljökvalitetsnormer
I arbetet med vattenförvaltningen har sjöar, vattendrag, kustområden och grundvattenförekomster definierats som olika vattenförekomster. Alla sjöar, vattendrag osv är inte
vattenförekomster utan det är kopplat till storlek och avgörs av vattenmyndigheterna
som i sin tur tolkar definitionen av vattenförekomst i EUs vattendirektiv. Vattenförekomsternas nuvarande status (ekologisk och kemisk), d.v.s. dess miljötillstånd, har
därefter bedömts enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och
dålig status. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vattenförekomster ska
uppnå minst miljökvalitetsnormen god ekologisk och kemisk status. På de platser där
detta ansetts tekniskt omöjligt i nuläget, har tidsfrist införts till år 2021 och längst till
år 2027. Statusen på vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer bedöms
och klassificeras enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter för klassificering
och bedömning avseende ytvatten. Miljökvalitetsnormer och bedömning av status av
grundvatten genomförs enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter.
1.1.3 Miljöbalken
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med utgångspunkt i begreppet hållbar
utveckling. Lagen anger att avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter
för människors hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är också en viktig princip i
miljöbalken, vilket bl.a. innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla vattentäkter
omfattas även av miljöbalken. Om en vattentäkt har förorenats av omkringliggande
verksamhet ska tillsynsmyndigheten ställa krav på att orsaken till problemen ska åtgärdas.
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1.1.4 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av mark och vatten och
om byggande. Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheter till god vattenförsörjning och avloppshantering. Kommunen är skyldig att planera bebyggelsen så att detta uppnås, bl.a. genom
detaljplaner. Kommunen beslutar också om bygglov i enlighet med plan- och bygglagen.
1.1.5 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ansvara för vattenoch avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större
sammanhang. I dessa områden upprättar kommunen verksamhetsområden. Lagen
reglerar också förhållandet mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och
ansvarsfördelningen dem emellan.
1.1.6 Dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30)
Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via dricksvattenföreskrifterna krav
på bl.a. beredning, distribution, egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid
kvalitetsförsämring och kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som
levererar mer än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.
1.1.7 Anläggningslagen (SFS 1973:1149)
Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, dvs.
anläggningar för flera hushåll, som inte ägs och drivs av den kommunala
VA-huvudmannen. Anläggningslagen anger under vilka förutsättningar det går att
bilda en gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå till.
1.2
Ansvar för VA-försörjningen
Ansvaret för VA-försörjningen är en fråga som berör flera av kommunens olika nämnder
och enheter liksom fastighetsägare i kommunen. Texten nedan ger en kortfattad
beskrivning hur detta ansvar är fördelat.
1.2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens översiktsplaner,
VA-verksamhetsområden och VA-taxa. VA-planen fastställs av Kommunfullmäktige.
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1.2.2 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden har det övergripande ansvaret för kommunens uppgifter inom
plan- och byggverksamhet och utövar tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen (PBL).
Bygg- och miljönämnden säkerställer att Översiktsplan och VA-plan är samordnade.
Bygg- och miljönämnden har även ansvar för tillstånd, prövning och tillsyn av enskilda avlopp enligt Miljöbalken (MB) så att de uppfyller gällande krav, samt tillsyn
av vattentäkter. Tillsyn utförs även på samtliga allmänna anläggningar som finns i
kommunen. Bygg- och miljönämnden har också ansvar för tillsynen på miljöfarliga
verksamheter som är anslutna till allmän VA-anläggning, med undantag för vissa
verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Den del av verksamheten som utgörs av myndighetsutövning enligt Miljöbalk och
Livsmedelslag är självständig och lyder inte under Kommunfullmäktige. Nämnden
fattar egna beslut om hur verksamheten bedrivs. Under arbetets gång har ställningstaganden i VA-planen förankrats med Bygg- och miljönämnden för att säkerställa
samsyn i de frågor som berör nämndens verksamhet.
1.2.3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är ansvarig nämnd för tre enheter som i större eller mindre
utsträckning har ett ansvar för VA-försörjningen.
VA-enheten
Tekniska nämnden är huvudman för allmänt vatten och avlopp. Huvudmannen har
ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att beslut har fattats om att
inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-enheten ansvarar för driften
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av den allmänna VA-anläggningen, samt har rätt att ta ut avgifter av anslutna fastigheter enligt gällande VA-taxa.
Förhållandet mellan VA-huvudman och abonnent regleras i Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) samt i kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av den
allmänna VA-anläggningen (ABVA).
Gata-, park- och trafikenheten
Ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmänna gator och andra allmänna
ytor som torg och parkmark. I ansvaret ingår anläggningar för uppsamling av dagvatten (brunnar och tillhörande ledning) fram till allmän dagvattenledning.
Den som ansvarar för allmän platsmark är skyldig att erlägga avgift enligt gällande VA-taxa.
Avfallsenheten
Det slam som bildas i enskilda avloppsanläggningar liksom latrin klassas som hushållsavfall vilket kommunen har skyldighet att samla in och säkerställa att det behandlas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Avfallsenheten ansvarar för att detta
sköts genom upphandlad entreprenör. Kommunen har en avfallsplan som beskriver hur
verksamheten bedrivs och utvecklas.
1.2.4 Fastighetsägare
Inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning har respektive fastighetsägare
ansvar för de anläggningar som krävs för att fastigheten ska kunna kopplas samman
med den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägare är också skyldig att erlägga
avgift i enlighet med gällande VA-taxa. Ansvarsgränsen utgörs av den s.k. förbindelsepunkten som normalt är belägen omedelbart utanför fastighetsgränsen.
Fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning
ansvarar för att ordna VA-försörjning på egen hand, med en s.k. enskild anläggning.
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan ske till Miljöavdelningen.
När kommunen är fastighetsägare har kommunen samma ansvar och skyldigheter
som övriga fastighetsägare.
Grupper av fastighetsägare kan skapa gemensamma VA-lösningar i form av gemensamhetsanläggningar som normalt förvaltas av en samfällighetsförening. Ansvaret
för en fungerande VA-anläggning ligger då hos föreningen, och varje enskild fastighetsägare omfattas av de skyldigheter som följer av föreningens stadgar. Även dessa
gemensamma anläggningar betecknas som enskilda anläggningar (till skillnad från
allmänna anläggningar).
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2

NULÄGE

2.1

Allmän VA-försörjning

Av kommunens 26 800 invånare är 23 8001 anslutna till det allmänna VA-nätet. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Tekniska nämnden. VA-enheten inom tekniska avdelningen ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av anläggningen. Enheten har snabb tillväxt och bred intern kompetens. Driftpersonal med
grävmaskin och lastbil finns i egen regi. VA-enheten är därmed väl rustad för utmaningen att möta den stora expansion som pågår i kommunen.
2.1.1 Verksamhetsområden för vatten och avlopp
Verksamhetsområdena för dricksvatten och spillvatten följer varandra och omfattar
Kungsängen, Brunna, Bro, Tegelhagen, Rättarboda, Smidö och Tjusta. Verksamhetsområdet för dagvatten är koncentrerat till tätorterna Bro, Kungsängen och Brunna.
Mer om kommunalt dagvatten går att läsa under kapitel 2.3 i VA-översikten.
Kommunen ansvarar för största delen av ledningsnätet och allmänna serviser inom
verksamhetsområdet, men det finns också ett antal mindre ledningsnät inom verksamhetsområdet som ägs av kommunala bolag, samfällighetsföreningar och privatpersoner.

Figur 1. Verksamhetsområdenas utbredning i kommunen
1

År 2016
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Görvälnverket i Järfälla (Foto: Norrvatten)
2.1.2 Dricksvatten
Kommunen har inga egna dricksvattenverk utan är medlem i kommunalförbundet
Norrvatten som tillgodoser den allmänna vattenförsörjningen. Råvattnet hämtas från
Mälaren och bereds i Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten ansvarar för drift av
huvudvattenledningar fram till kommungräns, samt inom kommunen mellan kommungränsen till Järfälla och vidare via Bro mot Sigtuna (under byggnation). Högvattenreservoaren i Tibble med tillhörande huvudledning tillhör också Norrvatten.
I och med att Mälaren används för råvatten finns ingen begränsning i vattentillgången. Det som kan begränsa leverans av vatten i framtiden är om befolkningstillväxten
medför att behovet överskrider kapaciteten i de tekniska anläggningarna (vattenverk
och distributionsledningar). Norrvatten bevakar kapacitetsfrågan genom att kontinuerligt
upprätta prognoser för framtida produktionsbehov.
Upplands-Bro ligger i slutet av en ledning, vilket gör att kommunen är känslig för att
vattenförsörjningen slås ut helt vid en läcka på huvudledningen från Norrvatten. Det
pågår ett projekt att binda ihop kommunen med Sigtuna genom att en huvudvattenledning dras mellan Bro och Sigtuna. Upplands-Bro kan då försörjas med vatten från två
olika håll (redundans). Ledningen beräknas vara färdigbyggd år 2020.
Kommunen har en egenkontrollplan som bland annat reglerar i vilken omfattning
utbildning inom dricksvattenhygien ska genomföras. Planen redovisar också de åtta
provtagningsplatser som finns i kommunen för regelbunden provtagning av dricksvattnet. Det är Norrvatten som genomför provtagningen.
En hydraulisk datormodell över dricksvattennätet togs fram under 2017. Syftet med modellen är att få information om till exempel kapacitet, omsättning och flödeshastighet.
Modellen visar att det inte finns några större kapacitetsproblem i nätet.
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Kommunen eftersträvar redundans i vattennätet och ett projekt är planerat till 2018
där redundansen ska utredas genom GIS-analys. Utredningen ska resultera i förslag
på åtgärder som ska förbättra redundansen i nätet.
Reservvatten
Reservvattenförsörjning innebär leverans av vatten från en alternativ källa eller ledning, men med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Upplands-Bro som en del
av kommunalförbundet Norrvatten har reservvattenförsörjning via Norrvattens ledningsnät. Upplands-Bro har därför inte några egna anläggningar för reservvattenförsörjning, men ska stödja Norrvatten i arbetet med att upprätta reservvattenförsörjning.
Norrvatten har fyra reservgrundvattentäkter med varierande kapacitet; Märsta, Hammarby, Rotsunda och Ulriksdal. Vid vissa krissituationer kan vatten även levereras
från Stockholm Vatten och Avfalls vattennät eftersom ledningarna i dagsläget är hopbyggda med Norrvattens ledningsnät (vid Rissne och Lunda).
Länsstyrelsen Stockholm arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan
för hela länet. Planen beräknas bli färdig under 2018. I arbetet ingår att identifiera
behovet av åtgärder för att säkerställa regionens reservvattenförsörjning.
Nödvatten
Nödvattenförsörjning innebär leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar). Nödvattenförsörjning ska planeras av kommunen, med fördel i samverkan med andra kommuner i
regionen. Kommunen har en nödvattenplan som ingår i VA-enhetens krisberedskapsplan.
Brandvatten
Upplands-Bro ingår i Attunda brandförsvarsförbund. Brandvattenförsörjningen ska
inom tätortsavgränsningen i första hand ordnas med konventionellt brandpostsystem.
Alternativ brandvattenförsörjning (anvisade tappställen med kapacitet att fylla en tankbil) kan vara aktuell utanför tätorterna och ska planeras i samråd med brandförsvaret
enligt deras riktlinjer2. I det allmänna ledningsnätet tillämpas sedan 2016 låsning av
brandposter. Låssystemet har tagits fram i samråd med brandförsvaret Attunda.

Brandvattenförsörjning, Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas
geografiska område
2
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Vattenkiosken i Bro
Vattenkiosk
För entreprenörer som behöver vatten finns en vattenkiosk med mycket hög kapacitet
i Bro. Entreprenören hämtar ut en nyckel från kommunen och alla tankningar av vatten registreras och debiteras. Vattenkiosken har en by-passledning för brandförsvarets
räkning för att tankbilar ska kunna fyllas snabbt. Det finns också ett tappställe med
dricksvatten där allmänheten kan hämta vatten vid driftavbrott. Ytterligare vattenkiosker
planeras i Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble.
Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem).
Några utvalda nyckeltal för vattenförsörjningen presenteras i Tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av statistik för vattenförsörjningen från VASS drift 2016
Nyckeltal för vattenförsörjning
2 780 000 m3
Inköpt vattenmängd från Norrvatten
Debiterad vattenmängd
1 990 000 m3
Odebiterad vattenmängd
790 000 m3
Odebiterad vattenmängd i procent
28 %
Ledningslängd dricksvatten (exkl. serviser)
128 km
Antal tryckstegringsstationer
0 st
Antal anslutna personer
23770 st
Antal icke-anslutna personer
2990 st
Specifik förbrukning (debiterad)
229 l/p/dygn
Brandposter
398 st
Vattenkiosker
1 st
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2.1.3 Spillvatten
Spillvatten är det förorenade vattnet från toalett, bad/dusch, disk, tvätt och industrier
som leds till avloppsreningsverken.
I Upplands-Bro sker avledning av spillvatten till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö.
Hela kommunens spillvatten leds till Kungsängen pumpstation som pumpar spillvattnet
vidare i sjöledning till Stäksön och sedan vidare till Käppalas ledning som ansluter i en
tunnel i Järfälla. Käppala släpper sedan ut det renade spillvattnet i Saltsjön i Östersjön.
Framtagning av en hydraulisk datormodell över kommunens spillvattennät har påbörjats under 2017. Med hjälp av modellen kan uppgifter om bland annat nätets kapacitet
tas fram. Det går också att identifiera ”flaskhalsar” och svaga punkter som till exempel ledningssträckor med dålig lutning.
Uppströmsarbete
Käppalaförbundet arbetar med uppströmsarbete och har under 2016 genomfört provtagning i Upplands-Bro och ytterligare tre kommuner. Provtagning sker på rullande schema
vart fjärde år hos Käppalaförbundets tolv medlemskommuner. Resultaten från Upplands-Bro visade att halterna av ett antal metaller var förhöjda jämfört med inkommande
halter till verket, och det gällde främst bly, nickel, molybden och antimon. Även halterna
av PFAS-ämnen var förhöjda3 . Vidare utredning krävs för att identifiera utsläppskällorna
och bör ske i samarbete mellan kommunen och Käppalaförbundet.

Provtagning i avloppsbrunn
Det finns en betydande andel tillskottsvatten i spillvattennätet (cirka 50 %). Det är
därför ett prioriterat fokusområde i kommunen. Genom att identifiera problemområ-

Rapport KF2016-236, Uppströmsprovtagning, Upplands-Bro kommun 2016,
Amanda Folkö, Käppalaförbundet, 2016-11-10
3
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den och genomföra åtgärder kan mängden rent vatten som skickas till reningsverket
minskas. Det blir också större kapacitet i ledningsnätet när tillskottsvattnet minskas.
Det finns problem med fett i ledningar och pumpstationer. Problemen orsakas både av
utsläpp från bostäder och från verksamheter som saknar fettavskiljare. Riktlinjer för
fettavskiljare finns framtagna för att underlätta för verksamhetsutövare. När det gäller
fett från bostäder krävs arbete med att informera boende om hur fett ska hanteras för
att inte hamna i avloppet.
Bräddning
Risk för bräddning av avloppsvatten förekommer främst vid pumpstationerna. Det
finns också några kända bräddpunkter i ledningsnätet. Kommunen har inte några stora
problem med frekventa bräddningar. När en bräddning ändå uppkommer genomförs
en omfattande utredning för att ta reda på orsaken till bräddningen och därefter genomförs åtgärder för att undvika att det händer igen.
Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem).
Några utvalda nyckeltal för spillvattenhanteringen presenteras i Tabell 2.
Tabell 2. Sammanställning av statistik för spillvattenhanteringen från VASS drift 2016
Nyckeltal för spillvattenhantering
Avledd mängd spillvatten från kommunen till
3 210 000 m3
Käppala
1 730 000 m3
Mottagen mängd spillvatten från abonnenter
Andel tillskottsvatten i procent
50 %
Bräddat spillvatten
Okänd volym
Ledningslängd spillvatten
134 km
- Varav tryckavloppsledningar
32 km
Antal allmänna avloppspumpstationer
23 st
Antal LTA-pumpar med driftansvar
366 st
Antal anslutna personer
23 600 st
Antal icke-anslutna personer
3 160 st
2.1.4 Ledningsförnyelse
Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 1960-talet och är därför relativt
ungt. För att långsiktigt upprätthålla en bra funktion på ledningsnätet och en god kvalitet på
dricksvattnet är det nödvändigt att ha en systematisk förnyelseplanering av ledningsnätet.
Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar inte någon specifik förnyelsetakt, varje VA-organisation måste själv göra bedömningen av vilken takt som är
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lämplig för tillfället. Takten kan variera över tid, beroende på tillståndet på det befintliga ledningsnätet.
Vilken ålder det är på ledningarna är inte den enda parameter som styr behovet av
förnyelse. Svenskt Vatten anser att det är viktigt att ha bra översikt över ledningsnätet
och att ta fram en plan för förnyelse, baserad på den kunskap som finns tillgänglig. En
detaljerad plan för förnyelse ska tas fram under 2018. En projektgrupp är bildad och
har börjat arbeta med frågan. Inspektion av avloppsledningar planeras för att få en
bättre översikt över ledningsnätet och därmed kunna prioritera arbetet och bestämma
rätt åtgärdsmetod.
Livsmedelsenheten i Upplands-Bro genomförde under 2016 en kontroll på kommunens vattenledningsnät med fokus på förnyelseplanering. De parametrar som kontrollerades var utbildning, underhåll, dricksvattenkvalitet, informationsutbyte med konsumenter och systematisk förnyelseplanering. Kontrollen visade inte på några allvarliga
brister i dagsläget men att förnyelseplanering måste lyftas och hanteras långsiktigt.
I kommunen är hela ledningsnätet duplicerat, vilket betyder att spillvattennätet och
dagvattennätet är separerade. Det finns alltså inga kombinerade ledningar som behöver åtgärdas.
2.1.5 Slutsatser
Styrkor
• Det finns kompetens och bredd inom kommunens VA-verksamhet.
• Kommunen är medlem i två starka och kompetenta kommunalförbund, Norrvatten
och Käppalaförbundet, som i hög utsträckning driver strategiska frågor, till exempel uppströmsarbete och reservvattenförsörjning.
• Dricksvattnet från Norrvatten håller mycket god kvalitet och det finns idag inga
begränsningar i mängden råvatten för dricksvattenproduktion.
• Avloppssystemet är helt duplicerat.
Utmaningar
• Att möta den pågående stora expansionen.
• Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att kräva
planering och resurser.
• Några större områden saknar rundmatning i dricksvattennätet.
• Provtagning har visat på förhöjda halter av vissa metaller och PFAS i spillvattnet
och utredning måste genomföras för att hitta källorna.
• Andelen tillskottsvatten i spillvattennätet är stort.
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2.2

ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING

I Upplands-Bro kommun bor cirka 3 000 personer utanför verksamhetsområdet för
kommunalt vatten och avlopp, vilket motsvarar 11 % av kommunens befolkning4. Till
detta kommer ca 850 stycken fritidsfastigheter. Utanför verksamhetsområdet ansvarar
fastighetsägaren för enskilt VA.
I texten används begreppet enskild VA-försörjning för VA-försörjning som inte är
en del av den allmänna VA-försörjningen. Enskild VA-försörjning kan vara enskild
för en specifik fastighet, men kan också vara gemensam med flera andra fastigheter,
exempelvis i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighet.
Några undantag finns för fastigheter och gemensamhetsanläggningar utanför verksamhetsområdet som är anslutna till kommunalt VA genom avtal.
Flera områden på landsbygden är på gång att anslutas till kommunalt vatten och
avlopp genom ledningen som byggs mellan Bro och Sigtuna. Vilka områden som ska
kopplas på och när utreds vidare i VA-utbyggnadsplanen.
2.2.1 Dricksvatten
Den enskilda dricksvattenförsörjningen baserar sig nästan uteslutande på uttag av
grundvatten från bergborrade brunnar. De flesta fastigheter med enskilt dricksvatten
har en egen brunn på sin fastighet, men det finns också gemensamma brunnar för flera
fastigheter. Det finns även några större gemensamhetsanläggningar för vattenverk
som drivs av samfälligheter eller vattenverk som drivs av kursgårdar eller liknande.
Som ”större” räknas de vattentäkter som försörjer minst 50 personekvivalenter (pe)
eller ger minst 10 m3 vatten per dygn och över dessa har miljöavdelningen tillsyn. Se
Tabell 3.

4

2016
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Tabell 3. Vattentäkter som försörjer minst 50 personekvivalenter (pe) eller ger minst
10 m3 vatten per dygn, alternativt har kommersiell verksamhet.
Mängd som tas ut
Antal användare, pe
(personekvivalenter)
3
275
Aske
> 10 m /dygn
Björknäs camping
?
120
Drakudden
4 m3/dygn
3
120
Gällöfsta
> 10 m /dygn
3
80
Hackholmssund (ytvattentäkt)
12 m /dygn
3
350
Håbo-Tibble Kyrkby
60 m /dygn
Hällkana
> 50
3
1
Lövsta Gård
< 1 m /dygn
3
Stentorp
> 10 m /dygn
170
Säbyholm
20 m3/dygn
165
Tjusta
> 10 m3/dygn
3
90
Toresta
4 m /dygn
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En översiktlig utredning från SGU5 visar att det generellt sett finns relativt gott om grundvatten i kommunen, men utredningen är från 1997 och skulle behöva uppdateras. Från
utredningen går det heller inte att utesluta brist på grundvatten i enskilda områden eller på
enskilda fastigheter. Det finns dock inga kända områden med brist på grundvatten i kommunen. Information om grundvattnets kvalitet saknas till stor del. Provtagning av råvatten från
större gemensamma dricksvattenanläggningar visar att det finns förhöjda koppar-, natriumoch kloridhalter i vissa anläggningar. Även bekämpningsmedelsrester förekommer. Samtliga
berörda anläggningar har reningsutrustning för att få ett tjänligt dricksvatten.
Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men det är svårt att
ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar med topografin i landskapet
där låglänta områden ger högre risk för relikt saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar beror främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller
anmälan och att kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för
vattentäkterna. Information kan dock hämtas från SGU:s brunnsarkiv, dit brunnsborrare
är skyldiga att skicka in information om nya brunnar. Kommunen har också rätt att begära
in kvalitetsprover på dricksvatten från alla som har en egen brunn. Enligt Miljöbalken ska
anläggningar för grundvattentäkter inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer. Här ges möjlighet för kommunen att föreskriva om
tillstånds- eller anmälningsplikt i vissa områden om det behövs.

Figur 2. Risken för saltvatteninträngning
Grundvattenöversikt för Upplands-Bro kommun, 1997, Sveriges Geologiska
Undersökning, ISBN 91-7158-588-5, ISSN 1402-4195
5
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Tillsyn bedrivs över de större vattentäkterna (Tabell 3) och alla vattentäkter som används i
kommersiell verksamhet. Dessa vattentäkter provtas för att säkerställa god vattenkvalitet.
2.2.2 Avlopp
Det finns cirka 1700 adresser i kommunen som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA och inte är anslutna till större gemensamma avloppslösningar.
Dessa försörjs därmed av enskilda VA-lösningar. Det är dock oklart hur många
enskilda avloppsanläggningar som finns, bland annat på grund av att två eller fler
fastigheter ibland delar på en avloppsanläggning. Baserat på inventeringar av ungefär
700 enskilda avlopp, förmodas att ett stort antal av kommunens enskilda avlopp inte
uppfyller lagens krav på rening. Huvuddelen av de enskilda avloppsanläggningar som
inventerats är slamavskiljare med antingen infiltration eller markbädd som efterföljande rening. Det finns ungefär 500 slutna tankar för WC-vatten registrerade, men det
är troligt att det finns fler. Slutna tankar finns framförallt i områden med tät bebyggelse och relativt små tomtytor. Under senare år har högre krav på fosforrening gjort att
ett antal minireningsverk och fosforfällor har tillkommit. Dessa anläggningar kräver
mer skötsel och underhåll för att fungera väl. Miljöavdelningen saknar dock för närvarande tillräckliga resurser för en fullgod tillsyn av hur fastighetsägarna sköter sina
anläggningar.
Det finns ett antal större gemensamhetsanläggningar för avloppsreningsverk som
drivs av samfällighetsföreningar eller kommersiell verksamhet:
Tabell 4. Gemensamhetsanläggningar för avloppsreningsverk
Avloppsreningsverk
Aske  

Dimensionering Antal användare

Recipient

Kursgård, 190 personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Sigtunafjärden)

Drakudden

190 pe (person-ekvivalenter)
90 pe

Säbyholmsviken

Ådöstrand AB

40 pe

Kursgård, upp
till 110 personer
(2014)
För tillfället privatbostad, 5 personer

Gällöfsta

100 pe

Kursgård, ca 100
personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Skarven)

Hackholmssund

230 pe

Kursgård, ca 60 per- Brofjärden
soner (2014)

Tabellen fortsätter på nästa sida...
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Håbo-Tibble kyrkby 250 pe

250 personer
(2014)
90 fastigheter
(2014)
35 personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Sigtunafjärden)
Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Håtunaviken)
Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Håtunaviken)
Lejondalsjön

Kevan-Myggdansen
Kvarnnibble

150 pe

Lövsta

160 pe

100 personer
(2014)

Säbyholm

300 pe

Toresta

12 m3/dygn

Tjusta

80 pe

168 personer +
Kalmarviken
bryggeri (2016)
kursgård, variKalmarviken
erande antal
Skola, 110 person- Sigtunafjärden
er + 12 fastigheter
med permanent-boende (2016)

50 pe

Kommunen har sedan 1990-talet genomfört inventeringar av de enskilda avloppen i
ett antal områden med samlad bebyggelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspvik Ålsta
Eriksberg
Gräsholmen
Lejondalssjöns avrinningsområde (Näshagen Långvreten)
Lövsta GA3
Mariedal
Rättarboda (kommunalt VA idag)
Sigtunafjärdens avrinningsområde
Smidö (kommunalt VA idag)
Sylta
Ullfjärdarna
Ådöhalvön
Ängsholmen

Sedan år 2011 har tillsyn av enskilda avlopp genomförts och krav ställts på åtgärder
på dem som inte uppfyllt lagkraven. Tillsyn och krav på åtgärder har ställts i bland
annat Killinge och Sjöhagen.
Tillsyn av enskilda avlopp prioriteras utifrån avrinningsområdets ekologiska status
och känslighet. I första hand har Ekoln-Skarvens tillrinningsområde prioriterats.
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Undantag från prioriteringsordningen har dock gjorts för områden där utredning om
behov av kommunalt VA har pågått. Havs- och vattenmyndigheten har låtit ta fram ett
GIS-verktyg som underlag vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Detta verktyg
kan användas vid prioritering av tillsynen i kommunen. I dagsläget är tillsynstakten
låg, cirka 10 enskilda avlopp per år. Detta beror på brist på resurser.
Som tidigare beskrivits består huvuddelen av de enskilda avloppen av slamavskiljare
med efterföljande infiltration eller markbädd. I dessa anläggningar är det inte möjligt att återföra mer än en liten del av näringen, eftersom reningen i huvudsak sker
genom att näringen fastläggs i marken. Den lilla näring som trots allt samlas upp går
via slamavskiljarslammet till Käppala reningsverk. Käppala reningsverk är certifierat
enligt ReVAQ och cirka 70% av slammet därifrån återförs till åkermark i Uppsala,
Enköping, Västerås, Upplands-Bro och delar av Sörmland. Vid avloppsreningsverket
utvinns även värme och biogas ur slammet.
2.2.3 Bebyggelsegrupper
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen skyldig att ansvara
för vatten- och avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas
i ett större sammanhang. Många som har enskild VA-försörjning bor i områden med
samlad bebyggelse, där det kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större
sammanhang.
Det finns ingen definitiv definition av vad ett större sammanhang innebär, men enligt
rättspraxis innebär det en samlad bebyggelse på cirka 20 fastigheter eller fler. Praxis
säger också att avståndet 100 meter gäller för samlad bebyggelse.
Kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016) uttrycker att; För
att ett område ska kunna få ingå i verksamhetsområdet för kommunalt VA behöver
volymen på bebyggelsen vara minst 20-30 fastigheter.
Genom en GIS-analys har bostadsområden identifierats där största avstånd mellan
bostadsadresser är 150 meter och antalet adresser inom det avståndet är fler än 10.
Anledningen till att välja 10 adresser och 150 meter är för att även fånga upp de områden som i framtiden kan komma att uppnå kriterierna för samlad bebyggelse.
För de områden som identifieras finns det anledning att utreda om de:
-

ska anslutas till det kommunala VA-nätet
behöver utredas djupare eller
fortsatt ska ha enskilt vatten och avlopp.

Analysen visade att det finns 34 områden utanför dagens verksamhetsområde som
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uppfyller kraven om minst 10 adresser med maximalt avstånd på 150 m (Figur 3). De
34 områdena innefattar 1330 adresser. Ytterligare 700 adresser ligger utanför verksamhetsområdet men faller utanför analysen om samlad bebyggelse. De 34 identifierade områdena är:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Område
Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
Håbo-Tibble kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Figur 3. Identifierade områden med minst 10 adresser
Sågbacken
samlade med maximalt avstånd på 150 meter.
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen
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En fördjupad analys av förhållandena i de identifierade områdena redovisas i
VA-utbyggnadsplanen. För de bebyggelsegrupper eller fastigheter där det inte bedöms
föreligga ett kommunalt ansvar att ordna vatten och avlopp kan dessa efter prövning
av Tekniska nämnden eventuellt få möjlighet att gå samman och ansluta en gemensamhetsanläggning till kommunalt VA via en avsättning och avtal.
2.2.4 Slutsatser
Styrkor
• Tillgången på grundvatten för enskild vattenförsörjning är förhållandevis god.
• Miljöavdelningen har identifierat och prioriterat områden för tillsyn i närheten av
känsliga recipienter.
• Pågående utbyggnad av huvudledningen mot Sigtuna skapar möjligheter för fler
fastigheter att få kommunalt VA.
• Utbyggnad av kommunalt VA på Ådöhalvön medför bortkoppling av många enskilda avlopp.
Utmaningar
• Större enskilda vattentäkter saknar skydd.
• Kunskapen om vattenkvaliteten i enskilda dricksvattenbrunnar är bristfällig.
• Många enskilda avlopp uppfyller inte lagstiftningens krav.
• Resurserna för tillsyn av befintliga avlopp är inte tillräckliga för att uppnå en hållbar åtgärdstakt.
• Att förmå fastighetsägare att vidta åtgärder
2.3

Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan och i
ledningar. När mark bebyggs med exempelvis hus och vägar ändras vattnets naturliga
avrinningsförhållanden. En större andel hårdgjorda ytor gör att en mindre mängd
vatten kan infiltrera och skapa grundvatten vilket kan leda till lägre grundvattennivåer. Det vatten som inte kan infiltrera rinner istället av de hårdgjorda ytorna och kan
lokalt ge problem genom höga vattenflöden och översvämningar. När vatten rinner
av hus och vägar tar det med sig föroreningar i form av exempelvis metaller, olja och
mikroplaster som riskerar att hamna i sjöar och vattendrag. Det finns många källor
till föroreningar i dagvatten såsom trafik, byggnadsmaterial, bekämpningsmedel och
nedskräpning. Om grundvattenytan ligger nära marknivå finns det risk att föroreningarna transporteras via dagvattnet ner till grundvattnet. Dagvatten transporterar också
näringsämnen som bidrar till övergödning i vattenmiljön.
Genom att använda alternativa lösningar till de traditionella rörsystemen kan miljöoch boendeproblem förknippade med dagvatten motverkas. De alternativa lösning-
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arna kan bidra till en grönare stadsbild och bestå av till exempel dagvattendammar,
diken och infiltrationsytor. När plats för vattnet skapas kan dagvattnet bli en resurs i
staden som leder till ökade ekologiska, sociala och estetiska värden. Det är också ett
viktigt sätt att främja miljökvalitetsnormerna.
Tillsyn
Miljöavdelningen har tillsynsansvar över dagvatten i enlighet med Miljöbalken och
kan ställa krav på dagvattenhanteringen både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. Miljöavdelningen kan också ställa krav på dagvattenhantering utanför
kommunens verksamhetsområde.
Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem).
Några utvalda nyckeltal för dagvattenhanteringen presenteras i Tabell 5.
Tabell 5. Sammanställning av statistik för dagvattenhanteringen från VASS drift 2016
Nyckeltal för dagvattenhantering
Ledningslängd dagvatten
92 km
- Varav tryckavloppsledningar
0,4 km
Antal allmänna dagvattenpumpstationer
4 st
6
9 st
Antal dagvattendammar
Figur 4. Verksamhetsområde för dagvatten

6

Siffran är uppdaterad 2017 eftersom fler dammar tillkommit
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2.3.1 Verksamhetsområden
Verksamhetsområdet för dagvatten innefattar huvudsakligen de större tätorterna
Kungsängen, Brunna och Bro.
2.3.2 Befintlig dagvattenhantering
Dagvattnet inom det kommunala verksamhetsområdet leds genom diken och ledningar ut i Mälaren. Inom verksamhetsområdet ska dagvattensystemet vara dimensionerat
enligt praxis. I Upplands-Bro är dagvattensystemet helt separerat från spillvattensystemet.
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet
innan det når Mälaren (Figur 7). Dammarna renar vattnet genom att föroreningar
sjunker till botten (sedimenterar) eller tas upp av växter. Dammarna fungerar också
som fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning i dagvattensystemet. Skötselplaner finns och styr skötseln av dammarna. Enligt skötselplanerna ska
tillsyn av dammarna ske två gånger om året med eventuell extra tillsyn vid skyfall.
Extra åtgärder som rensning av sediment sker vid behov. Diken kan också fungera
fördröjande och till viss grad renande.

Figur 5. Kommunens dagvattendammar och området
Gröna Dalen som har dagvattenproblem
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Kommunen håller på att utreda funktionen hos dammarna. Två av dammarna är väl
studerade genom omfattande provtagning. Tibbledammen var med i ett regionalt
provtagningsprojekt som genomfördes av Svenskt Vatten Utveckling 2006-2010. Resultatet visade att dammen fungerar väl7. Råbydammen har provtagits från 2011-2013
vilket visade att även den dammen fungerar väl8. Det finns i nuläget ingen kunskap
om kvaliteten på dagvattnet i områden utöver Tibbledammen och Råbydammen.
I Kungsängen ligger Gröna Dalen där det finns en översvämningsproblematik (Figur 5).
Dalen är hårt belastad med dagvatten och flera stora exploateringsområden finns
inom Gröna Dalens avrinningsområde. En dagvattenmodell har tagits fram över det
drabbade området för att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå en hållbar
och långsiktig dagvattenhantering. En modell för resterande delar av dagvattennätet
innanför verksamhetsområdet är under framtagande. När modellen är färdigställd går
det att se var i nätet det finns förbättringsbehov.
Kommunen har inte gjort någon egen skyfallskartering, det vill säga en studie över
vad som skulle hända om en större mängd nederbörd skulle falla under kort tid. Däremot har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskarta. Den visar att lågpunkter framförallt finns i Gröna Dalen, Korsängen och sydöst om Bro.

Råbydammens inlopp
2.3.3 Dagvatten i planeringen
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I Översiktsplanen (ÖP 2010) anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara utgångspunkten för
kommunens fysiska planering. Ekologiskt omhändertagande av dagvatten innebär att
sträva efter att efterlikna reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Dagvattenfrågan finns med i hela planprocessen men arbetet behöver utvecklas. Det
finns ett intresse i hela organisationen att förbättra arbetet kring dagvattenhantering
NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner, Jonas Andersson,
Sophie Owenius och Daniel Stråe, Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2012–02

7

Sammanställning av flödes- och föroreningsdata från Råbydammen, Upplands-Bro,
Jonas Andersson och Barbro Beck-Friis, WRS, 2014

8
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i planprocessen. Dagvattenutredningar görs för alla större exploateringar. För att
utveckla arbetet, och främja uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna, har en mall för
dagvattenutredningar tagits fram. Det finns också en god kännedom inom kommunen
gällande dagvattenproblematiken i Gröna Dalen.
En separat dagvattenplan ska tas fram efter att VA-planen är antagen.
2.3.4 Slutsatser
Styrkor
• Det finns ett utbyggt system av dammar, med god kunskap om funktionen hos
några av dem.
• Skötselplaner för dagvattendammarna finns.
• Dagvattenfrågan är förankrad i planprocessen och det finns intresse för att utveckla
samarbetet i hela organisationen.
• Dagvattennätet är fullt separerat från spillvattensystemet.
Utmaningar
• Översvämningsproblematiken i Gröna Dalen.
• Dagvattenpolicy och dagvattenplan saknas.
• Ökat behov av tillsyn för dagvatten utanför verksamhetsområdet.
• Kunskap om kvaliteten på dagvattnet saknas.
2.4

Recipienter

Enligt EU:s vattendirektiv ska Sverige se till att alla vattenförekomster uppnår god
status och de inte försämras. Upplands-Bro kommun har en Vattenplan där kommunens elva sjöar eller delar av Mälaren beskrivs. Vattenplanen omfattar också tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin. Varje vatten beskrivs med status, naturvärden,
risker och förslag till förbättringsåtgärder. Varje vatten kan ses som en recipient för en
mängd verksamheter; enskilda avlopp, dagvatten, lant- och skogsbruk, industriverksamhet med mera.
Sedan 1970-talet pågår provtagning i tre av kommunens sjöar (Örnässjön, Lillsjön
och Lejondalssjön) enligt ett kontrollprogram. Dessutom pågår mellan åren 2015 –
2018 provtagning och analys i ett samordnat recipientkontrollprogram för Broviken
och dess tillflöden. Kontrollprogrammet syftar till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i avrinningsområdet samt att ge kunskap om hur miljökvaliteten i Broviken förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer.
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Figur 6. Kommunens ytvatten färgade efter ekologisk status.

Figur 7. Avrinningsområden.
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2.4.1 Ytvatten
Samtliga ytvatten beskrivs i vattenplanen och är status- och riskklassade (Figur 6).
Vissa ytvatten är också klassade som ekologiskt särskilt känsliga recipienter. Delar av
ytvattnet ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde.
2.4.2 Grundvatten
Tre grundvattenförekomster har klassats enligt vattenmyndighetens statusbedömningar i kommunens Vattenplan. Alla tre har god kvantitativ status och god kemisk status.
I Uppsalaåsen finns två potentiella reservvattentäkter som är regionalt intressanta,
Toresta och vid Lindormsnäs. Länsstyrelsen arbetar med en regional vattenförsörjningsplan som kommer visa hur intressanta de potentiella täkterna är för Stockholms
framtida vattenförsörjning. Enligt ÖP 2010 ska båda potentiella täkterna beaktas vid
annan eventuell tillståndsprövning inom området.
2.4.3 VA-försörjningens påverkan på recipienterna
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning. I Upplands-Bro
kommun är jordbruket den huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som dock inte
saknar betydelse i sammanhanget.
Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av
det allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen är dock inte
utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i tätorten och på landsbygden
som byggdes innan kraven på dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande gällande kvalitet
och kvantitet.
Vid bräddning av spillvatten läcker orenat spillvatten ut i naturen. De flesta bräddpunkter bräddar via diken eller dagvattendammar innan spillvattnet når recipienten,
vilket dämpar påverkan på recipienten.
Kommunens spillvatten leds via en sjöledning till Järfälla och sedan vidare till Käppalaverket. Sjöledningar medför alltid en risk för att spillvatten läcker ut i sjön (Mälaren i det här fallet) om ledningen skulle gå sönder av någon anledning. Statusen på
sjöledningen är okänd men ska utredas. Det finns också planer på att lägga om sjöledningen för att minska risken för ett läckage.
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2.4.4 Slutsatser
Styrkor
• Vattenplanen och den kunskapssammanställning samt åtgärdslista som finns där.
• Den största delen av det allmänna dagvattnet renas i dagvattendammar innan det
når recipienten.
Utmaningar
• Att ta fram en åtgärdsplan för att framför allt minska påverkan från dagvatten.
• Några sjöar är hårt belastade av näringsämnen.
• Åtgärda dagvatten som inte renas, vilket framförallt gäller i områden utanför
verksamhetsområdet.
2.5
Resurshantering
Resurshantering behandlas i stor utsträckning i kommunens Översiktsplan (ÖP 2010)
där det anges att hållbar hantering av resurser ska eftersträvas.
2.5.1 Vattentäkter (långsiktigt skydd av vattentäkter)
Vattentäkter är sårbara och bör skyddas i beredskap för oförutsedda olyckor eller
smittspridning som kan påverka dricksvattenkvaliteten och därmed människors hälsa.
Ett vattenskyddsområde är anpassat med föreskrifter för att främja och bevara dricksvattenkvaliteten i vattentäkter. Länsstyrelsen eller kommunen kan enligt Miljöbalken
(7 kap 21§) inrätta vattenskyddsområden till skydd för vattentillgångar som utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län, VAS-rådet, har i flera
rapporter uppmärksammat vikten av att skydda befintliga och potentiella framtida
reservvattentäkter på grund av länets beroende av Mälaren som vattentäkt. Cirka
95 % av dricksvattnet i Stockholms län produceras av vatten från Mälaren.
Länsstyrelsen Stockholm arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.
Arbetet planeras vara färdigställt under 2018 och ska lyfta möjliga reservvattenresurser. Även frågan om skyddsbehov ska utredas.
Det finns en grundvattentäkt i kommunen som är skyddad, Leran 1:3, som i dagsläget
försörjer Säbyholm. Vattenskyddsområdet för Leran 1:3 är beslutat av Länsstyrelsen
och därmed är det Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för det. Övriga större enskilda vattentäkter (som försörjer minst 50 personekvivalenter, eller producerar minst
10 m3/dygn) har idag inte ett tillräckligt skydd.
Mälaren är också delvis skyddad. Den primära skyddszonen omfattar ett närmare an
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givet vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50 meter från strandlinjen
vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen sträcker sig in i kommunen och
omfattar Östra Mälarens avrinningsområde.
Kommunens livsmedelsavdelning har tillsynsansvaret på vattentäkterna.

Figur 8. Vattenskyddsområden. Det lilla området visar Leran 1:3 och det större
visar Östra Mälarens sekundära skyddszon.
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2.5.2 Energieffektivisering
Upplands-Bro kommun har inga egna verk och därför blir frågan om energieffektivisering inte så stor. Viss effektivisering kan ändå ske i pumpstationer. Ett arbete med
genomgång och upprustning av pumpstationerna pågår.
Minskning av mängden tillskottsvatten skulle också innebära energieffektivisering i
form av minskad pumpning och rening.
2.5.3 Avloppsvattnets resursinnehåll
Kommunens spillvatten leds till Käppala reningsverk. I reningsverket utvinns värmeenergi från avloppet, och biogas produceras från det slam som bildas under reningsprocessen. Den rötrest som återstår efter biogasproduktion är ReVAQ-certifierad och
ca 70% återförs till produktiv odlingsmark. Rötresten innehåller näringsämnen (fosfor, kväve och kalium) samt jordförbättrande ämnen.
2.5.4 Avfall
Slam från slamavskiljare och slutna tankar klassas som hushållsavfall. Kommunen
ansvarar för tömning, som utförs av upphandlad entreprenör.
En slamkiosk med mätning finns vid Nygårds pumpstation i Bro. Slamkiosken tar
emot slam från enskilda avlopp och registrerar alla tömningar som sker. På så sätt
kommer även slammet från de enskilda avloppen av hushållskvalitet till Käppala
reningsverk.
Oljeavskiljare och fettavskiljare
Riktlinjer för oljeavskiljare beslutades av Bygg- och miljönämnden 2016. Oljeavskiljning ska ske vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga
mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet. Riktlinjer för fettavskiljare är framtagna och reglerar vilka verksamheter
som behöver ha fettavskiljare.
Tömning av slam från fettavskiljare beställs från kommunens upphandlade entreprenör och slammet transporteras till biogasanläggning. Oljeavfall från oljeavskiljare är
ett verksamhetsavfall och räknas som farligt avfall. Tömning och transport får endast
utföras av entreprenör som har giltigt tillstånd. Även mottagaren av slammet ska ha
tillstånd.
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2.5.5 Slutsatser
Styrkor
• Det finns tydliga planeringsinriktningar i ÖP 2010 om resurshantering.
• Käppala omhändertar slam på ett hållbart sätt.
• Slamkiosk med mätning finns.
Utmaningar
• Kunskapen om enskilda vattentäkters kvalitet och uttagsmöjlighet är inte fullständig.
• De flesta vattentäkter i kommunen saknar vattenskyddsområde.
2.6

Bebyggelse och bebyggelseutveckling

2.6.1 Bebyggelseutveckling i tätort
Kommunens ambition är att planera för en tänkbar befolkningsutveckling till 35 000
invånare år 2030 jämfört med dagens cirka 27 000. De utbyggnadsområden som finns
utpekade inom tätorterna Bro och Kungsängen i gällande översiktsplan, ÖP 2010, möjliggör totalt sett en planberedskap på mer än så. Det bedöms däremot inte realistiskt att
alla plan- och byggprojekt genomförs före 2030. Kommunen vill framhålla fördelarna
med att utbyggnaden av nya bostäder främst sker genom förtätning av befintliga tätorter
och genom tätortsutvidgning. Särskilt intressant för förtätning är områdena inom rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen.

Exempel på detaljplan
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Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma betydligt fler bostäder. En tätare och mer sammanhållen bebyggelsestruktur ger också
goda förutsättningar för att effektivt samordna den tekniska försörjningen samtidigt
som underlag skapas för god närservice och ett rikt stadsliv. I takt med att markanvändningen intensifieras blir betydelsen av närhet till rekreationsområden, parker och
gröna kopplingar allt större. Det är viktigt att definiera och slå vakt om en tätortsnära
grönstruktur.
En utvidgning av de befintliga tätorterna Bro och Kungsängen är också av intresse.
Storskaliga planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen är bland annat Trädgårdsstaden och Tegelhagen i Bro samt Rankhus och Norra Stäksön i Kungsängen.
2.6.2 Bebyggelseutveckling på landsbygden
Resonemang kring den framtida befolkningsutvecklingen på landsbygden är mycket
osäkra då det är frågan om förhållandevis små volymer. Upplands-Bro kommuns
landsbygd har totalt cirka 3 000 invånare. Av dessa bor cirka 1 650 invånare i de norra kommundelarna Håbo-Tibble och Håtuna. Cirka 550 invånare bor i de sydvästra
landsbygdsdelarna i Låssa, cirka 450 i de sydöstra delarna på Lennartsnäshalvön och
Stäksön och cirka 350 i de mer tätortsnära landsbygdsdelarna runt Bro och Kungsängen.
Landsbygdsbefolkningen motsvarade cirka 11,5 procent av kommunens totala folkmängd 2016. En förändring genom till exempel anslutning till kommunalt vatten och
avlopp eller en planläggning kan göra att det blir stora förändringar i volymerna på
landsbygden.
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Under 2017 antogs en Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). I den pekas strategiska utvecklingsstråk och utvecklingsområden ut som prioriterade för bebyggelseutveckling. En viljeinriktning anges också för anslutning till kommunalt vatten och
avlopp.
År 2015 fanns cirka 850 fritidshus i kommunen. Under ett flertal år har fritidshusen
och tomterna i fritidshusområdena stått för en betydande andel av nya permanentbostäder på landsbygden. Fritidshusen har med andra ord varit betydelsefulla för människors möjlighet att bo på landsbygden. Mycket talar för att den permanentning som
har pågått en längre tid i kommunen kommer att fortsätta. Eftersom antalet fritidshus
minskar vartefter, minskar dock även landsbygdens bostadsreserv.
På Upplands-Bros landsbygd finns tre områden som påverkas av militär verksamhet.
De preciseras både i karta och i text i Landsbygdsplanen, FÖP 2016. Den militära
verksamheten påverkar möjligheterna för utbyggnad på landsbygden.
Mot bakgrund av fortsatt permanentning och avstyckningar i anslutning till befintlig
bebyggelse och planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer sannolikt landsbygdsbefolkningen fortsätta att öka, och i en något snabbare takt än idag. År
2030 bedöms befolkningen på landsbygden kunna uppgå till 4 300 invånare.
De utpekade utvecklingsstråken och utvecklingsområdena blir särskilt viktiga för
landsbygdens bostadsförsörjning efter ett antal år, då antalet fritidshus som lämpar
sig för permanentboende har minskat betydligt. Utan ett tillskott på bostäder riskerar
folkmängden på sikt att minska och befolkningsunderlaget för förskola, skola och
kollektivtrafik att försämras.
2.6.3 Slutsatser
Styrkor
• Gott samarbete och samsyn inom kommunala förvaltningen.
• Stor inflyttning ger intäkter.
• Förståelse för investeringbehov.
Utmaningar
• Omfattande exploatering.
• Stort tryck vad det gäller tillskott till befintliga bebyggelsegrupper.
• Riksintresset för totalförsvaret begränsar utbyggnad av ny bebyggelse.
• Utveckling på landsbygden skapar ett behov av kommunalt ansvar för vatten och avlopp.
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PLAN FÖR ALLMÄN
VA-ANLÄGGNING
I planen för allmän VA-anläggning redovisas planeringen för drift, underhåll och förnyelse. Varje avsnitt avslutas med en tabell av åtgärder som kommunen behöver planera
för. Åtgärderna står i en bruttolista utan inbördes prioritering eller tidsangivelse. Mer
detaljerad planering samt prioritering sker i samband med kommunens årliga mål- och
budgetprocess.
1

ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING

1.1

Personal

Kommunen växer och det har lett till att personalen ökat i antal de senaste åren. I samband med personalökningen har kommunen ökat satsningen på att ha kunskap inom
kommunen samt ett större samarbete mellan kontors- och driftpersonal. Driftpersonalen
involveras i större utsträckning i arbetet med exploateringar, nybyggnationer och förnyelsearbete. I och med att ledningsnätet växer behöver både kontors- och driftorganisationen fortsätta utökas. Kommunen har också som mål att ha fler egna maskiner samt att
utföra en del av projekteringen i egen regi.
Det finns en hög ambition kring kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten på arbetet. För att få en bra översikt av utbildningar som har genomförts och ska
genomföras behöver en plan för kompetensutveckling tas fram.
Tabell 1. Åtgärder gällande personal
Aktivitet
Utvidga kontors- och driftsorganisationen
Upprätta plan för kompetensutveckling
1.2

Kommentar
Kommunen växer, längre nät, fler pumpstationer.
Säkerställa kompetensen.

Verksamhetsområde

Den höga exploateringstakten i kommunen har lett till att nya verksamhetsområden behöver beslutas. De befintliga verksamhetsområdena behöver revideras och nya områden
behöver läggas till. Uppdateringen styrs av behovet av allmänt vatten och avlopp samt
påverkas av VA-utbyggnadsplanen.
Tabell 2. Allmänna åtgärder
Aktivitet
Uppdatera verksamhetsområden

Kommentar
Efter behov för att ha aktuella verksamhetsområden.

43

PLAN FÖR
FÖRSLAG
ALLMÄN
TILL
VA-ANLÄGGNING
VA-PLAN | UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

1.3

Dricksvatten

Huvudmatning av dricksvatten leds i dubbla ledningar mellan Kungsängen och Bro.
Idag är Bro i änden av dricksvattenledningen men ett projekt pågår där Norrvatten ska
koppla ihop sina ledningar mellan Bro och Sigtuna. Kommunen får då rundmatning på
vattenleveransen. När ledningen är färdig är rundmatningen över lag bra i kommunen.
För att förbättra rundmatningen ytterligare ska en analys av vattenledningsnätet göras
för att identifiera områden där ett större antal abonnenter riskerar att få längre avbrott i
vattenleveransen vid exempelvis en vattenläcka eller ett underhållsarbete. För de identifierade områdena ska sedan en utredning göras för att undersöka möjligheterna till att
införa rundmatning i området.
Andelen odebiterat vatten är förhållandevis hög i kommunen. Kommunen genomför ett
visst arbete med läcksökning idag men skulle vilja utöka arbetet. Läcksökning görs för
att lokalisera och åtgärda läckor på dricksvattennätet.
Genom att installera permanenta mätare på dricksvattennätet ökar kunskapen om nätet och
även läcksökningen kan underlättas. Mätarna kan indikera i vilka områden det sker förändringar i tryck eller flöde. Lämpligt antal mätare och placering behöver utredas.
Vid avbrott i vattenförsörjningen ansvarar kommunen för reserv- och nödvattenförsörjning. Eftersom kommunen inte har några egna verk är reservvattenförsörjningen beroende
av Norrvatten. Kommunen ska därför bistå Norrvatten så långt det är möjligt i reservvattenförsörjningsarbetet. För nödvatten ansvarar kommunen själva för tappställen och
nödvattentankar. En krisberedskapsplan inklusive nödvattenförsörjningsplan finns. Planen
behöver uppdateras och utvecklas med hänsyn till prioriterade abonnenter. Det är också
viktigt att genomföra regelbundna krisövningar för att upprätthålla kunskapen om planen.
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Efter att kommunens brandposter har låsts och en vattenkiosk i Bro tagits i bruk har
kommunen bättre kunskap om vilka som tar vatten från nätet och hur stora volymer.
Antalet vattenkiosker behöver utökas för att förbättra för användarna. Förslagsvis ska
det finnas vattenkiosker i Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble utöver den i Bro.
Fjärravlästa vattenmätare har börjat användas i flera andra kommuner. Det finns många
fördelar med fjärravlästa mätare. Bland annat kan avläsning ske oftare än en gång om
året, som är dagens avläsningsfrekvens, debiteringen effektiviseras och det blir lättare
att upptäcka dolda läckage på fastigheten.
Tabell 3. Åtgärder gällande dricksvatten
Aktivitet
Utredning av möjligheter att förbättra rundmatningen
Systematisk läcksökning
Utreda möjligheten att installera permanenta
mätare på vattennätet
Uppdatera och utveckla plan för nödvattenförsörjning
Utöka antalet vattenkiosker
Utreda möjligheten att införa fjärravlästa vattenmätare

1.4

Kommentar
Göra en analys för att identifiera insatser som ger
större leveranssäkerhet till fler.
Svinn cirka 20-25 %.
Öka kunskapen om nätet och få indikation vid
onormal förbrukning.
Det finns en plan men den behöver utökas.
I Brunna, Kungsängen och Håbo-Tibble.
Eftersom mätarna idag byts ut var tionde år
kommer det ta minst tio år att byta ut befintliga
mätare.

Spillvatten

Allt spillvatten från Upplands-Bro leds via en ledning, som är förlagd både i sjö och på
land, och som ansluter till en tunnel i Järfälla där spillvattnet förs vidare till Käppalaverket. Ledningen, främst de sjöförlagda delarna mellan Kungsängen och Stäketön samt
mellan Stäketön och Järfälla, är i nuläget sårbara och behöver åtgärdas för att förebygga
framtida haverier och säkra kapaciteten.
Provtagning gjord av Käppalaförbundet har visat att det finns förhöjda halter av farliga
ämnen i kommunens spillvatten. Det finns därför ett behov för kommunen att i samarbete med Käppalaförbundet utöka sitt uppströmsarbete med målet att minimera förekomsten av farliga ämnen i spillvattnet.
Nästan hälften av allt vatten som skickas från kommunen till Käppalaverket är tillskottsvatten, det vill säga dagvatten som är felkopplat eller har läckt in i spillvattenledningarna. Det finns därför ett behov av att ta fram en plan för att intensifiera arbetet med att minska mängden tillskottsvatten. En minskad mängd skulle effektivisera
reningen i Käppalaverket, minska kostnaderna för pumpning till Käppalaförbundet,
förbättra kapaciteten i ledningsnätet och minska risken för bräddningar. Många av
kommunens pumpstationer behöver rustas upp eller byggas om. Detta för att säkerställa
kontinuerlig funktion samt för att möta framtidens ökade belastning.
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Tabell 4. Åtgärder gällande spillvatten
Aktivitet
Åtgärda ledningen till Käppalatunneln

Kommentar

Utöka uppströmsarbetet

Minimera förekomsten av farliga ämnen i
spillvattnet.
Minska belastningen på reningsverket, ledningsnätet och recipienten.
Modernisera och höja kapaciteten.

Intensifiera arbetet med tillskottsvatten samt ta
fram en plan för att minska andelen.
Upprusta pumpstationer
1.5

Ledningsnät

Det finns ett stort behov av förnyelse av ledningsnätet. En förnyelseplan behöver tas
fram för att säkerställa att de ledningar som har störst åtgärdsbehov blir prioriterade
samt att förnyelsen blir ekonomiskt hållbar. Planen kommer att ge en översiktlig bild av
vilka sträckor på ledningsnätet som behöver åtgärdas och när. I arbetet med förnyelseplanen tas hänsyn till bland annat driftstörningar, aktuell underhållsspolningsplan samt
områdesfilmning. Målet är att planen ska tas fram under 2018.
Kommunen har som mål att ha en ledningsdatabas av mycket hög kvalitet. För att uppnå målet behövs förbättrad ajourhållning av ledningsdatabasen genom att kontinuerligt
göra inmätningar. Det finns också äldre relationshandlingar som behöver digitaliseras.
En viktig del i upprättandet av en ledningsdatabas av hög kvalitet är påbörjat genom att
kommunen ställer höga krav på relationshandlingar från exploatörer och andra aktörer.
Det finns ett behov av att se över kommunens ledningsrätter. En del befintliga ledningsrätter behöver korrigeras, och det finns också ledningar som saknar ledningsrätt.
Kommunens statistikinsamling gällande exempelvis läckor, avloppsstopp, klagomål
samt åtgärder på ledningsnätet behöver förbättras. För att uppnå en förbättring behöver
rutiner för hur statistiken ska registreras tas fram.
Tabell 5. Åtgärder gällande ledningsnät
Aktivitet
Ta fram/utveckla förnyelseplan
Förbättrad ajourhållning av ledningsdatabasen
genom kontinuerlig inmätning av ledningsnätet
Sammanställa kommunens ledningsrätter
Utveckla rutiner för registrering av statistik för
driftstörningar och åtgärder
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1.6

Dagvatten

I nuläget saknar kommunen dagvattenpolicy och dagvattenplan. För att arbetet med
dagvatten ska bli långsiktigt och hållbart, genom ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvattnet, har kommunen som mål att ta fram en dagvattenpolicy och dagvattenplan efter att VA-planen är antagen.
Kunskapen om kvaliteten på dagvattnet behöver förbättras. En statusanalys av dagvattendammarna i kommunen kommer genomföras, med bland annat provtagning av
sedimentdjup, vilket kommer att öka kommunens kunskap om funktionerna i dagvattendammarna. Kunskap om funktionerna kommer att bidra med kunskap om kvaliteten på
dagvattnet i dammarnas avrinningsområde samt nedströms.
En modell för dagvattennätet håller på att tas fram för att synliggöra var det finns
översvämningsrisker. Åtgärder för de områden med översvämningsrisk som modellen
identifierar behöver tas fram. Det är sedan tidigare känt att det finns kapacitetsbrist i
Gröna Dalen och en plan för kapacitetshöjande åtgärder i området behöver arbetas fram.
Planen minskar översvämningsrisken i området samtidigt som det inte motverkar att
miljökvalitetsnormerna kan följas.
Tabell 6. Åtgärder gällande dagvatten
Aktivitet
Ta fram dagvattenpolicy och dagvattenplan

Kommentar
Säkerställa att arbetet med dagvatten blir långsiktigt och hållbart genom att utgå från ekologiskt
och lokalt omhändertagande av dagvatten.
Säkra funktionell dagvattenrening och ge
kunskap om kvaliteten på dagvattnet.

Statusanalys av dagvattendammar
Ta fram åtgärder i områden med identifierad
översvämningsrisk
Ta fram plan för kapacitetshöjande åtgärder för
dagvatten i Gröna Dalen

47

PLAN FÖR
FÖRSLAG
ALLMÄN
TILL
VA-ANLÄGGNING
VA-PLAN | UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

1.7

Bebyggelseutveckling och exploatering

Det är flera stora bostadsbyggnadsprojekt igång i kommunen, där det sammanlagt
planeras för flera tusen nya bostäder. Kommande expolateringar och efterföljande
befolkningstillväxt gör att kapacitetshöjande åtgärder kan behöva genomföras på det
befintliga ledningsnätet. Genom att använda resultat från de modeller som är under
framtagande kan ledningar med för låg kapacitet identifieras, vilket kommer utredas i
arbetet med förnyelseplanen. Åtgärd redovisas under kapitel 1.5 Ledningsnät.
Vid planering av till exempel tätbebyggda områden tas detaljplaner fram som reglerar
mer detaljerat hur mark får användas och bebyggas. Bygg- och miljönämnden ansvarar
för att pröva och fatta beslut om bygglov och Tekniska nämnden ansvarar för byggande
och förvaltning av kommunens allmänna vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar och torg. För att stärka byggkedjan har kommunen påbörjat ett arbete med
att utveckla rutinerna för samordningen inom förvaltningen. Arbetet behöver fortsättas
och rutinerna implementeras.
Tabell 7. Åtgärder gällande bebyggelseutveckling och exploatering
Aktivitet
Utveckla rutinerna för samordningen inom
Samhällsbyggnadskontoret
1.8

Kommentar
Arbetet är påbörjat.

Ekonomi

VA-taxan består av två delar. Den ena delen är brukningsavgifter som är en löpande
och rörlig avgift som ska täcka kostnaden för vattenförbrukning, omhändertagande
av avloppsvatten och drift och underhåll av VA-anläggningen. Den andra delen är
anläggningsavgifter som är en engångsavgift som betalas i samband med att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp är upprättad och meddelad till fastighetsägaren.
Anläggningsavgift kan också uppkomma om det sker förändringar på fastigheten, som
till exempel om- eller tillbyggnad. Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om
fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.
Principen för avgifter för allmänna vattentjänster är att de inte får överskrida det som
behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen1.
För att intäktssidan ska kunna möta kostnadssidan i enlighet med vattentjänstlagens
krav på nollresultat, krävs att VA-taxan håller en riktig nivå.
Det är eftersträvansvärt att taxehöjningar för allmänt VA ska vara skäliga, kontinuerliga och förutsägbara och en översyn av taxenivån bör därför ske varje år. Med en god
framförhållning och planering kan ”chockhöjningar” undvikas och en mer jämn och
kundvänlig taxeutveckling kan planeras.

1

Det finns dock inget som säger att VA-verksamheten inte kan skattefinansieras.
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I syfte att säkerställa att intäkterna ökar i samma takt och omfattning som utgifterna,
behöver rutinerna för ekonomisk uppföljning förbättras samt en långsiktig ekonomisk
prognosmodell för VA-kollektivet upprättas. Det skulle ge bättre förutsättningar för
VA-verksamheten att bidra både till kommunens strategiska utvecklingsområden som
tillväxt och till målet om god ekonomisk hushållning.
För att förbättra kunskapen om ekonomin finns också ett behov av att utveckla den
eko-nomiska uppföljningen i genomförda projekt. Det skulle också innebära att de
ekono-miska prognoserna för kommande projekt blir säkrare.
Tabell 8. Åtgärder för förbättrad ekonomisk uppföljning
Aktivitet
Förbättra kunskapen om fördelning mellan fasta
och rörliga kostnader
Ta fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell
Upprätta kontinuerlig ekonomisk projektuppföljning
2

Kommentar

Långsiktig taxeplanering.

GENOMFÖRANDE, UPPFÖLJNING OCH REVIDERING

Genomförandet är beroende av flera aktörer, till exempel olika avdelningar inom kommunen samt Norrvatten och Käppalaförbundet, men också av faktorer som ekonomi,
stor exploatering och hälso- och riskfaktorer.

Det är viktigt att VA-frågorna beaktas både i den strategiska planeringen och i den fysiska planeringen. Eftersom Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för det praktiska planeringsarbetet är det de som skapar förutsättningar för att VA-frågor beaktas.
Genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i organisationen. Verksamhetsplanering genomförs varje år för att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras
året som kommer. För att planeringen ska optimeras tas även hänsyn till efterföljande
år. Under verksamhetsplaneringen beslutas en verksamhetsplan som är anpassad efter budget. För varje projekt eller åtgärd utses en ansvarig person samt en tidsaspekt.
VA-enheten följer sedan upp verksamhetsplanen kontinuerligt under året med driftsmöten en gång i månaden.
Plan för allmän anläggning kommer att revideras när VA-planen revideras.
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3

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Nedan beskrivs vilka konsekvenser planen för allmän anläggning bedöms få för miljön
och ur sociala och ekonomiska aspekter.
Miljökonsekvenser
• Minskad bräddning ger färre utsläpp
• Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport
• Minskat antal läckor reducerar förlusten av vatten
• Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar energiförbrukningen och bidrar därmed till hushållning med naturresurser
• Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter
Sociala konsekvenser
• Ökad rundmatning minskar påverkan för abonnenterna vid leveransavbrott
• Förbättrad ekonomisk styrning bidrar till ökad förutsägbarhet vad gäller kostnader
för abonnenterna
• Minskad översvämningsrisk och hållbar dagvattenhantering förbättrar tätortsmiljön
för invånarna
Ekonomiska konsekvenser
• Investeringar i den allmänna anläggningen kommer sannolikt att påverka brukningstaxan
• Med en långsiktig ekonomisk planering minskar risk för höga oförutsedda kostnader i ett senare skede
• Ökad kunskap om risker gör att oförutsedda kostnader kan förebyggas
Konsekvenser för kommunens arbete
• Planerade åtgärder medför en större arbetsbelastning vilket gör att det kan krävas
ökade personalresurser
• Ökad kunskap om den allmänna anläggningen och en bra samordning mellan berörda förvaltningar och bättre kunskap om kommunens framtida utveckling ger förutsättningar för att bedriva en mer effektiv verksamhet
• Flera av åtgärderna bidrar till en bättre arbetsmiljö
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PLAN FÖR ENSKILT VA
I stora delar av kommunens landsbygd finns det inte tillgång till kommunalt vatten
och avlopp. Där ansvarar fastighetsägarna själva för att ordna väl fungerande enskilda
vatten- och avloppsanläggningar. I denna delplan beskrivs hur vatten och avlopp ska
hanteras för de fastigheter som även i framtiden kommer att ha enskild VA-försörjning.
Innan en planerad utbyggnad av allmän VA-försörjning är iordningställd kan frågor om
enskilda avloppslösningar uppkomma i samband med bygglovsansökningar, klagomål
på undermåliga avlopp, anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning eller ansökan om tillstånd till nya avloppsanläggningar. I denna delplan beskrivs också kommunens hantering i avvaktan på planerade åtgärder.
1

ENSKILT DRICKSVATTEN

En översiktlig utredning visar att det generellt sett finns relativt gott om grundvatten i
kommunen. Utredningen ger inte information om det finns brist på grundvatten i enskilda områden eller på enskilda fastigheter för att klara dricksvattenförsörjningen. Även
informationen om grundvattnets kvalitet är bristfällig. Det finns ett behov av att öka
kunskapen om grundvattnet och den enskilda vattenförsörjningen i kommunen.
I vissa områden i kommunen finns fickor med saltvatten i berggrunden. Områdena med
saltvatteninträngning finns markerade i en karta redovisad i VA-översikten (Figur 3).
Om man borrar efter dricksvatten eller bergvärme och stöter på en sådan saltvattenficka
så kan dricksvattnet bli otjänligt.
Större enskilda vattentäkter, som försörjer minst 50 personer, eller producerar minst 10
m3/dygn, har idag inte ett tillräckligt skydd, undantaget Leran 1:3 som har inrättat vattenskyddsområde. Kommunens inställning är att vattenskyddsområden ska inrättas. Kommunen har tagit fram information till hjälp för fastighetsägare som avser att inrätta vattenskyddsområden. De större enskilda vattentäkterna presenteras i tabell 3 i VA-översikten.
2

INVENTERINGAR OCH TILLSYN AV ENSKILDA AVLOPP

Områden och övriga enskilda fastigheter som inte bedöms uppfylla kriterierna i §6
LAV och därmed inte bedöms vara i behov av kommunala VA-tjänster skall omfattas av
tillsynsplan för enskilda avlopp. Det är Bygg- och miljönämnden som ansvarar för att
en sådan plan antas och verkställs. Kommunen har sedan 1990-talet genomfört inventeringar av de enskilda avloppen i ett antal områden med samlad bebyggelse.
Efter att den planerade utbyggnaden av kommunalt VA är genomförd kommer det att
finnas cirka 1000 adresser utanför det kommunala verksamhetsområdet, som även i
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fortsättningen kommer att ha enskilda avlopp som behöver tillsyn. Det är dock oklart
hur många enskilda avloppsanläggningar som finns på dessa adresser. Även de enskilda
avlopp som ska anslutas 2029–2035 kan komma att behöva tillsyn innan de ansluts till
kommunalt VA. Dessutom kommer nya avlopp att installeras på nyavstyckningar. Dessa
behöver också tillsyn, men kommer inte att prioriteras. De senaste 15 åren har tillstånd
till cirka 160 enskilda avlopp getts. Inte heller dessa kommer att prioriteras. Behovet av
tillsyn är stort i kommunen. Områden i närheten av känsliga recipienter prioriteras för
tillsyn.
Om tillsyns- och åtgärdsplanen för de enskilda avloppen uteblir riskerar en konsekvens bli
en orättvis situation mellan den grupp fastighetsägare som måste ansluta sig till kommunalt VA och de som inte anses behöva det men ändå har brister på sina anläggningar.
3

ÅTERFÖRING AV NÄRING FRÅN ENSKILDA AVLOPP

4

GEMENSAMMA VA-LÖSNINGAR

5

BEBYGGELSEUTVECKLING OCH EXPLOATERING

I Sverige pågår en omställning för att kunna återföra näringen i toalettvatten i ett kretslopp, alltså att ta vara på näringsämnen från enskilda avlopp. Kommunens miljöplan
visar viljan och ambitionen med att arbeta med miljöfrågor inom kommunen. Kommunens inställning är att omtanke om miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig
del av planering, utförande och uppföljning i kommunens alla verksamheter. Kommunen ställer sig därför positiv till initiativ till att återföra näringsämnen från enskilda
avlopp till åkermark.

Ibland delar flera fastighetsägare på en anläggning och då kallas det gemensamhetsanläggning. Enligt kommunens policy för enskilda avlopp förespråkas gemensamma
anläggningar i tätbebyggda områden för att få färre utsläppspunkter och minska risken
att få in smittämnen och andra föroreningar i dricksvattenbrunnarna.

En god samordning mellan miljöavdelningen, bygglovsavdelningen och planavdelningens myndighetsutövande är en viktig förutsättning för att få ett bra resultat. Bebyggelseplanering utanför verksamhetsområdet för allmänt VA kräver alltid en noggrann
VA-utredning i ett tidigt skede. Utredningen bör ta hänsyn till möjligheter att inrätta
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Kommunen måste göra ett avvägande
om exploatering skall tillåtas där det bedöms kunna utvecklas till en bebyggelse där
kommunen har skyldighet att ordna allmän VA, enligt § 6, LAV1. Övergripande strategier och inriktningarna för bebyggelseriktlinjerna beskrivs i Fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, antagen 2017-06-142. Förutsättningar för att få bygga på
landsbygden är bland annat hållbara lösningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017

1
2

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Landsbygdsplan FÖP 2016. Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
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6

I VÄNTAN PÅ ALLMÄN VA-UTBYGGNAD

Vid planeringen för framtida verksamhetsområden behöver kommunen utöver själva
VA-utbyggnaden också planera för hantering av situationen ”i väntan på allmän VA-utbyggnad”. Kommunens hantering beror på tidsaspekten, det vill säga när den planerade utbyggnaden kan förväntas komma till stånd. De områden som identifierats som
utbyggnadsområden har sorterats in i en tidplan. Tidplanen är uppdelad i tre olika steg.
Det första steget innehåller de områden som är högst prioriterade, och där ska utbyggnad påbörjas senast år 2020. Nästa steg är de områden som ska vara utbyggda inom tio
år (innan 2028). Det tredje steget är områden som ska vara utbyggda till år 2035.
Vid förfrågningar ska kommunen informera om de planer som finns för vatten och avlopp.
Valet att söka tillfälligt tillstånd är fastighetsägarens eget. Företrädesvis rekommenderas
lösningar som torra system eller slutna tankar för WC med infiltration av bad-, disk- och
tvättvatten. Prövningen görs av Bygg- och miljönämnden i varje enskilt fall.
Fem bebyggelseområden är särskilt prioriterade och där VA-utbyggnad kommer att
påbörjas senast år 2020. Tillsyn av befintliga avloppsanordningar inom dessa områden
kommer inte att prioriteras. Avloppsanläggningar med allvarlig risk för påverkan på
hälsa och miljö måste dock åtgärdas omgående.
7

INFORMATION OCH STÖD TILL FASTIGHETSÄGARE

8

GENERELLA RIKTLINJER FÖR ENSKILT AVLOPP

På landsbygden tar verksamheter och hushåll vatten från borrade eller grävda brunnar
och avloppsvattnet behandlas i enskilda avloppsanläggningar. Det finns ingen anmälningsplikt till kommunen för att borra efter vatten på egen fastighet. Som fastighetsägare
med egen dricksvattenbrunn och/eller egen avloppsanläggning ansvarar man själv för att
kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet och anläggningen har en fullgod funktion.
Mer information om detta finns på kommunens webbplats. Det finns också möjlighet till
information och dialog via kommunens miljöavdelning. Livsmedelsverkets allmänna råd
om enskild dricksvattenförsörjning anger vad som normalt kan krävas av den som ansvarar för en enskild brunn. På Livsmedelsverkets webbplats finns information både om vad
som gäller för större dricksvattenproducenter och för mindre enskilda anläggningar. Det är
viktigt att fastighetsägare får information om vad som gäller i områden som väntar på utbyggnad av allmänt VA. Ett informationsmaterial behöver tas fram för att säkerställa detta.

Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggning av ansökan om tillstånd för att anlägga och
ändra enskilda avlopp dimensionerade för 5–200 personekvivalenter (p.e.), vilket motsvarar 1-40 hushåll. Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta bedömningen av vilka krav
som bör ställas i samband med tillståndsprövningen. Riktlinjerna är vägledande, varje
ärende prövas utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda fallet.
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Kommunens VA-verksamhetsområde

Inom kommunens VA-verksamhetsområde ska fastighetens avlopp anslutas till det
kommunala spillvattennätet.
Öar

På öar eller andra platser där det inte går att komma fram med en slamtömningsbil
tillåts inte installation av vattentoalett. Tillstånd för BDT-anläggning kan medges under
förutsättning att fastighetsägaren kan redovisa att det finns möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett tillfredsställande sätt.
Kevans stugby

Enskild anläggning för vatten och avlopp tillåts ej inom respektive fastighet.
Avloppsanläggningar för 15 eller fler p.e.

Gemensamma anläggningar ska eftersträvas. Ligger fastigheten i närhet av samfällighet
bör i första hand anslutningsmöjlighet till gemensamhetsanläggning för avlopp utredas.
Sluten tank

Tillstånd till sluten tank för både BDT- och WC-vatten ges mycket restriktivt och ses
som en tillfällig lösning (till exempel vid pågående kommunal anslutning av avloppet).
Tillstånd till inrättande av sluten tank för WC medges endast med snålspolande WC-installation och om det samtidigt finns en godkänd anläggning för BDT- avloppet.
9

HANDLINGSPLAN

Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt följande handlingsplan:

•
•
•
•
•

•

Miljöavdelningen fortsätter att bedriva tillsyn enligt fastställd plan av Bygg- och
miljönämnden.
Kommunen ska öka kunskapen om grundvattnet i kommunen och den enskilda
vattenförsörjningen.
Vid prövning av enskilda avloppslösningar informerar miljöavdelning sökanden om
olika sätt att lösa avloppsfrågan.
Bygg- och miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och
avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.
Miljöavdelningen informerar VA-enheten om de vid inventeringsarbetet upptäcker
bebyggelseområden där VA-försörjningen är osäker och kan behöva lösas med en
gemensam eller allmän anläggning.
Kommunstyrelsen initierar VA-utredningar där det krävs som ett underlag till nya detaljplaner och detaljplaneändringar i områden utanför kommunalt verksamhetsområde.
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VA-UTBYGGNADSPLAN
Kommunen är skyldig att fatta beslut om utbyggnad av allmän VA-försörjning för
bebyggelse som har behov av det. Det sker genom beslut av kommunfullmäktige om inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA. Skyldigheten för en kommun att inrätta
ett verksamhetsområde inträder när det är påkallat ur miljö- eller hälsoskyddsskäl.
Kommunens ansvar beskrivs i § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV):
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.
Befintliga områden som faller under lagkravet kallas för §6-områden eller utbyggnadsområden.
I utbyggnadsplanen utreds samt beskrivs arbetet med utbyggnaden av allmän VA-försörjning i områden där kommunen bedöms ha skyldighet att upprätta VA-verksamhetsområde.
Utgångspunkten är att samtliga utbyggnadsområden ska förses med både allmänt
dricksvatten och spillvatten, men eventuellt behov av undantag måste utredas inför
beslut om verksamhetsområde. Eventuellt behov av allmän dagvattenhantering kommer
också att utredas i samband med utbyggnaden, men generellt finns inget behov av att
bygga ut ett allmänt dagvattennät i gles bebyggelse med låg trafikbelastning.
1

HUR UTBYGGNADSPLANEN TAGITS FRAM

I VA-översikten identifierades de områden i kommunen som har sammanhängande bebyggelse med minst 10 adresser med ett maximalt avstånd på 150 meter. Totalt handlar det om
34 områden med samlad bebyggelse utanför verksamhetsområdet för allmänt VA (2017).
I utbyggnadsplanen utreds vilka av de 34 områdena som är att betrakta som utbyggnadsområden för allmänt VA. En tidplan för hur utbyggnaden av de identifierade utbyggnadsområdena ska ske presenteras också. En mer utförlig beskrivning av de olika
områdena finns i Bilaga 2. Områden.
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2

BEHOVSBEDÖMNING

En systematisk undersökning av förhållandena i de aktuella bebyggelsegrupperna har
gjorts. Ett antal parametrar av betydelse har identifierats och värderats för respektive
område. Parametrarna är en samling av miljöfaktorer, hälsofaktorer och samhällsfaktorer.
Utifrån vilken betydelse parametrarna har för helheten har de sedan getts olika vikt.
Kommunen har också tagit hänsyn till om underlagen bedöms som tillförlitliga och
relevanta. Behovsbedömningen bygger på de förhållanden som var kända under 2017.
Det finns parametrar som har stor påverkan på behovet av allmänt VA som inte har kunnat inkluderas eftersom det saknas tillförlitlig data. Ett exempel är de enskilda dricksvattenbrunnarnas kvalitet och kvantitet. Eftersom ingen detaljerad information finns
om brunnarna har vi antagit samma status i alla områden, och därför inte tagit med de
parametrarna i bedömningen. Om kännedom om brister i vattenkvalitet eller kvantitet
framkommer ska det vägas in i behovsbedömningen.
Summeringen av värdet för de ”viktade faktorerna” bildar den samlade bedömningen av
områdets behov av allmänt VA. Behovet kan delas in i fyra olika grupper (Tabell 1).
Tabell 1. De olika behovsgraderna.
Mycket stort
Stort
Medel
Litet

En mer utförlig beskrivning av behovsbedömningen finns i Bilaga 1. Behovsbedömning.
Resultatet från behovsbedömningen presenteras i Tabell 2 och Figur 1.
Tabell 2. Resultat från behovsbedömningen
Område

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Behov

Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Håbo-Tibble Kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartsnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen

Figur 1. Resultat från behovsbedömningen
presenterat i karta.
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Tydligast framträder behovet för Mariedal, Näshagen samt Ålsta/Ensta/Aspvik (röd
grupp). För dessa bebyggelsegrupper kan det anses föreligga ett tydligt behov av allmän
VA-försörjning.
Därefter återfinns en grupp bestående av 11 områden (lila grupp). För dessa bebyggelsegrupper är behovet också tydligt, men inte lika uttalat som föregående grupp.
För den rosa gruppen finns det sannolikt ett behov, eller att ett behov kan uppkomma
på sikt, beroende på hur utvecklingen blir i de olika områdena. För denna grupp följs
utvecklingen samtidigt som behovet utreds närmare.
För områdena i den vita gruppen föreligger sannolikt inte något behov av allmän
VA-försörjning i nuläget. Även för dessa bebyggelsegrupper bör dock den framtida
utvecklingen följas.
3

TIDPLAN

Det pågående projektet där Norrvatten binder ihop dricksvattenledningen mellan
Upplands-Bro och Sigtuna har stor inverkan på utbyggnaden av allmänt VA. Kommunen drar fram en huvudspillvattenledning parallellt med dricksvattenledningen. När
ledningarna är färdigbyggda till Håbo-Tibble kan det allmänna nätet byggas ut stegvis
med utgångspunkt från huvudledningarna. Utbyggnaden av huvudledningarna påverkar
därmed takten och i vilken ordning de olika områdena sedan ansluts. De områden som
ligger närmast huvudledningarna får allmänt VA först, vilket också är det som är mest
effektivt ur ekonomisk synpunkt.
Beslutet att bygga ihop Upplands-Bros och Sigtunas vattenledning och samtidigt dra
med kommunens spillvattenledning innebär också att metoden att anlägga lokala reningsverk eller vattenverk som kommunen förvaltar blev bortvald för större delen av
de norra kommundelarna. I enstaka fall kan det i framtiden bli aktuellt med lokala verk,
men det gäller framförallt om en utveckling sker i något av bevakningsområdena som
ligger långt ifrån befintlig allmän VA-anläggning.
De områden som identifierats som utbyggnadsområden har sorterats in i en tidplan.
Tidplanen är uppdelad i tre olika steg (Tabell 3). Det första steget innehåller de områden
som är högst prioriterade och VA-utbyggnad ska påbörjas senast år 2020. Nästa steg är
de områden som planeras bli utbyggda innan år 2028. Det tredje steget är områden som
planeras bli utbyggda till år 2035.
Tabell 3. De olika tidsintervallerna
2020
2020-2028
2029-2035
Bevakning
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När områdena har delats in i de olika tidsstegen har stor hänsyn tagits till det bedömda
behovet av allmänt VA. En annan avgörande faktor är de tekniska förutsättningarna,
som till exempel utbyggnaden av ledningen till Sigtuna. Kommunens kapacitet att driva
utbyggnadsprojekten finns också med i beräkningarna. Utbyggnad kan till viss del ske
på flera håll samtidigt.
De bebyggelseområden som i nuläget inte har behov av allmänt VA har fått statusen
bevakningsområden. Det innebär att kommunen regelbundet kommer att följa upp områdets utveckling vad gäller ny bebyggelse och VA-försörjning. Om behovet av allmänt
VA uppstår i ett bevakningsområde kommer området att planeras in i tidplanen för
VA-utbyggnad.
Det finns också ett par områden där ytterligare utredning behövs innan en bedömning
kan göras. De områdena har i den här planen också placerats i kategorin bevakningsområden. När vidare utredning har gjorts kan de komma att flyttas till en annan kategori.
De områden som har ett mycket stort eller stort behov bör byggas ut innan 2028 (blå
eller grön grupp). De områden som har behovet medel bör byggas ut innan 2035 (gul
grupp). Ett område med behovet medel kan också bli ett bevakningsområde, beroende
på områdets förutsättningar. Områden med litet behov blir bevakningsområden.
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I Figur 2 visas en karta med tidplanen för områdena. Områdenas exakta avgränsning har
inte definierats, utan kartan anger områdets ungefärliga gränser. Inför beslut om verksamhetsområde kommer en utredning av vilka fastigheter som ska ingå i VA-utbyggnaden att göras.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Figur 2. Områdena indelade i olika grupper efter tidplan.
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Område
Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
Håbo-Tibble Kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen
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3.1

Områden där utbyggnad påbörjas senast år 2020

Fem områden är särskilt prioriterade och VA-utbyggnad ska påbörjas senast år 2020.
För Ådöskog (26), Verkaviken (27) och Sågbacken (28) är projektering redan påbörjad
och de planeras vara fullt utbyggda till 2020.
Utgångspunkten för utbyggnaden av det allmänna nätet från de nya huvudledningarna
blir i närheten av Håbo-Tibble Kyrkby (13). Det blir därför naturligt att börja bygga ut
allmänt VA där.
För Tjusta (9) är ett verksamhetsområde redan upprättat. Skolan är en kommunal
verksamhet med utvecklingsplaner för förskoleverksamheten. Området har också under
en längre tid haft problem med dricksvattnet. Utbyggnaden till Tjusta kommer därför
också att prioriteras.
Tabell 4. Områden där utbyggnad påbörjas senast år 2020
Nr
9
13
26
27
28

3.2

Område
Tjusta
Håbo-Tibble Kyrkby
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken

Status utbyggnadsplan
2020
2020
2020
2020
2020

Utbyggnad på medellång sikt, år 2020 – 2028

Det beräknas vara möjligt för kommunens VA-organisation att bygga ut ytterligare elva
områden innan 2028. Prioriteringen för områdena sinsemellan utgår till stor del från de
praktiska förutsättningarna att bygga ut allmänt VA vad gäller närhet till befintligt nät,
särskilt i de norra delarna av kommunen. Från de nya huvudledningarna vid Håbo-Tibble
Kyrkby byggs det allmänna VA-nätet ut stegvis (Figur 3). Det innebär att områdena
Tibblehöjden (12), Kyrkbytorp (14), Mariedal (15), Långvreten (16) och Näshagen (17)
kommer att anslutas i nämnd ordning. Likadant med områdena Kvarnnibble (8) och
Björkudden/Killinge (7).
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Figur 3. De nya huvudledningarna mellan Bro och Sigtuna byggs fram till i närheten
av område nummer 13 Håbo-Tibble Kyrkby. Därifrån sker sedan utbyggnaden av det
allmänna nätet stegvis.
Områdena i de södra delarna av kommunen påverkas inte av den stegvisa utbyggnaden i de norra
delarna. VA-utbyggnaden kan därför ske i Eriksberg (20), Ålsta/Ensta/Aspvik (21), Ängsudden
(25) och Säbyholm (29) parallellt med utbyggnaden i de norra delarna. I vilken ordning dessa
områden byggs ut beror till stor del på planläggningen i Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik. För
båda områdena finns pågående planprocesser. Utbyggnaden av allmänt VA behöver samordnas
med detaljplanerna. Det pågår även detaljplanearbete i Nygård, norr om Ängsudden. I samband
med utbyggnaden där skulle Ängsudden kunna anslutas till allmänt VA.
Tabell 5. Områden som byggs ut på medellång sikt
Nr
7
8
12
14
15
16
17
20
21

Område
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tibblehöjden
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik

25 Ängsudden
29 Säbyholm

Status utbyggnadsplan
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
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3.3
Utbyggnad på längre sikt, år 2029-2035
Ytterligare fem områden planeras att anslutas till allmänt VA fram till 2035.
Tabell 6. Områden som byggs ut på längre sikt
Nr
4
10
18
19
22

Område
Råby
Lunda
Lövsta
Stentorp
Skälby

Status utbyggnadsplan
2029-2035
2029-2035
2029-2035
2029-2035
2029-2035

3.4
Bevakningsområden
Bevakningsområden är de områden som i dagsläget inte bedömts vara aktuella att
anslutas till det allmänna nätet. Områdena kommer hållas under bevakning ifall givna
förutsättningar förändras.
Den lagpraxis som finns för storleken på samlad bebyggelse enlig §6 LAV, där kravet på
kommunen att bygga ut allmänt VA infaller, ligger omkring 20 fastigheter eller något mer.
Flera av områdena består av för få fastigheter för att uppfylla kraven. Dessa områden är
Sjöhagen (1), Prästtorp (2), Håtunaholm (3), Aske (5), Öråker (23), Lennartsnäs (24), Stora
Ekeby/Leran (30), Lindormsnäs (31) och Skarpskär (32), som alla har färre än 20 adresser.
Vallbyvik ligger Mälarnära och består av 26 adresser, men avståndet mellan fastigheterna är för långt för att räknas som samlad bebyggelse. Ingen ytterligare bebyggelse är
planerad. Området är därför inte aktuellt för allmänt VA i dagsläget.
Myggdansen/Kevans stugby består av småhus på kolonilotter, vilket innebär att det inte finns
standardiserad utrustning som komplett badrum, tvättmaskin och diskmaskin i bostäderna. Behovet av allmänt VA anses därför vara litet. Alholmen och Gräsholmen är två öar med sommarstugor nära gränsen till Ekerö kommun. Det finns ingen broförbindelse och inga permanent boende.
Områden som inte klassas som §6-områden och därmed faller utanför kommunens
ansvar har ändå möjlighet att bilda en gemensamhetsanläggning och ansluta mot det
allmänna nätet genom avtal.
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Tabell 7. Bevakningsområden
Nr
1
2
3
5
6
11
23
24
30
31
32
33
34

4

Område
Sjöhagen
Prästtorp
Håtunaholm
Aske
Vallbyvik
Myggdansen/Kevans stugby
Öråker
Lennartsnäs
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen

Status utbyggnadsplan
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde

GENOMFÖRANDE AV VA-UTBYGGNADEN

Inför VA-utbyggnaden fattar Kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för
allmänt VA. Vilka fastigheter som har behov av att ingå i verksamhetsområdet, och om
området har behov av samtliga vattentjänster (det vill säga dricksvatten, spillvatten och
dagvatten) utreds mer noggrant inför beslutet.
VA-utbyggnaden finansieras av anläggningsavgifter som fastighetsägare som äger en
fastighet inom ett utbyggnadsområde måste betala. Alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet betalar en avgift enligt kommunens taxa. Om ett visst utbyggnadsområde
är väsentligt dyrare att ansluta än övriga områden i kommunen kan det vara aktuellt
med särtaxa, som då innebär högre avgifter för fastighetsägarna i just det området. Storleken på både anläggnings- och brukningsavgift beslutas i Kommunfullmäktige.
4.1
Vad innebär VA-utbyggnaden för berörda fastighetsägare?
Berörda fastighetsägare får alltid information i god tid innan utbyggnaden av allmänt
VA påbörjas i deras område. Information ges både via brevutskick och genom informationsmöten. Information sker sedan löpande under processen.
Varje fastighetsägare ska betala VA-anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift.
Avgiften är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter som finns
på fastigheten och hur stor fastigheten är till ytan. Avgiften beräknas utifrån gällande
VA-taxa. Vid stora svårigheter att betala anläggningsavgiften går det under vissa förutsättningar att få en avbetalningsplan.
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Avgiften ska betalas när kommunen meddelat förbindelsepunkt (den punkt som reglerar
ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren, Figur 4), vilket sker
när ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt. Fastighetsägaren ansvarar själv
för att dra in ledningar till sina byggnader på fastigheten.

Figur 4. Förbindelsepunkt placeras normalt cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.
Efter att fastigheten blivit ansluten och vattenmätare är installerad av kommunen betalar
fastighetsägaren brukningsavgift. Det är en periodisk avgift som alla fastighetsägare
anslutna till allmänt VA betalar. Den är till för att täcka kostnader för drift och underhåll.
Enligt lagstiftningen kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning när allmänt VA byggs ut till fastigheten. Om ersättning utgår beror
ersättningens nivå på anläggningens typ, ålder, skick och vilka kostnader fastighetsägaren haft för anläggningen. En bedömning görs alltid i varje enskilt fall.
4.2
Förutsättningar för VA-utbyggnad
I Upplands-Bro kommun finns en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd.
Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige den 14
juni 2017.
I arbetet med FÖP 2016 har en särskild karta ”Tekniska försörjningssamband” tagits
fram (sida 67 i FÖP 2016). Den baserar sig på översiktsplanen ÖP 2010 med några
tillägg och visar en viljeinriktning för kommunens VA-utbyggnad. Kartans tidshorisont
är på längre sikt än till år 2030. De områden som lagts till jämfört med i ÖP 2010 är
Killinge-stråket, Skälby och Säbyholm. Delar av områdena norr om Håbo-Tibble kyrkby som ligger inom Totalförsvarets influens- eller samrådsområde pekas däremot inte
längre ut som prioriterat för VA-anslutning. I arbetet med VA-planen har stor hänsyn
tagits till FÖP 2016.
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Under arbetet med FÖP 2016 hölls en dialog med Försvarsmakten, kring deras riksintresse och influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. Dialogen resulterade
bland annat i att möjligheten är begränsad för bebyggelseutveckling i vissa delar norr
om Lejondalssjön och runt Håbo-Tibble kyrkby. Utbyggnad av allmänt VA kan ändå
göras.
FÖP 2016 pekar också ut LIS-områden i kommunen. LIS är områden i strandnära lägen
som kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling. Se sidan 56-61 i FÖP 2016
för mer information.
I FÖP 2016 anges att landsbygden ska kunna behålla sin identitet och karaktär och då
blir även krav och förväntningar på standard viktig. Bebyggelsen utanför tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska ha ”landsbygdskaraktär”, inte ”tätortskaraktär”.
Det skulle till exempel kunna innebära att tätortsstandard för vägar, gång- och cykelbanor, belysning eller detaljplaneläggning inte behöver krävas vid anslutning till allmänt
vatten och avlopp, om det inte är nödvändigt av andra skäl. Andra skäl skulle till exempel kunna vara omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen1.
Prioriteringen och tidplanen för denna utbyggnadsplan är beroende av en mängd faktorer, bland annat tiden för planläggning och genomförande. VA-utbyggnadsplanen utgår
från befintliga personalresurser i stor utsträckning, men det kan behövas ytterligare
resurser för att genomföra föreslagen tidplan.
Vid vissa tillfällen kan också omprioriteringar bli nödvändiga på grund av att förutsättningarna förändrats. Till exempel har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se
över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster. Utredaren förväntas lämna sitt betänkande till regeringen våren
2018. Förutsättningarna i respektive område kan också förändras på ett sådant sätt att
omprioritering blir nödvändigt.
Huvuddelen av VA-utbyggnadsplanen finansieras av avgifter. För att kunna genomföra
VA-planen på ett bra sätt krävs också finansiering från skattekollektivet i form av underlagsutredningar och framtagande av rutiner och liknande.

1

PBL 4 kap 2§ punkt 1 och 4 kap 2§ punkt 3a
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4.3

Konsekvenser av VA-utbyggnadsplanen

För att få en samlad bild av förväntade effekter av utbyggnadsplanen har en konsekvensanalys genomförts. Det är konsekvenserna av en planerad VA-utbyggnad jämfört med
en oplanerad VA-utbyggnad som diskuteras. VA-utbyggnad är reglerat enligt lag och
kommer därför att ske även om inte utbyggnadsplanen tas fram. Utan planen skulle utbyggnaden i stället styras av bland annat förelägganden från länsstyrelsen. Det innebär
att ett tydligt (formaliserat) arbetssätt för att göra urval och prioritering av VA-utbyggnaden baserat på en tolkning av §6 LAV skulle saknas. Med utbyggnadsplanen har en
bedömning gjorts av vilka §6-områden som finns i kommunen och hur de ska byggas ut
på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
I konsekvensanalysen har inte utbyggnadskostnaden för den enskilda fastighetsägaren
tagits med i bedömningen. Det beror på att de avgifter som fastighetsägaren betalar
uppkommer i och med utbyggnaden av allmänt VA. Oavsett om utbyggnadsplanen finns
eller inte kommer allmänt VA någon gång i framtiden byggas ut i de områden där ett
behov har identifierats, eftersom det är reglerat enligt § 6 i LAV.
I analysen har ekonomiska, miljö-, och sociala konsekvenser diskuterats.
Ekonomiska konsekvenser

•

•
•

•

En utbyggnadsplan ger en övergripande bild över vilka områden som ska anslutas,
vilket gör det möjligt att ansluta dem i den ordning som är lämpligast ur praktisk
synpunkt. Utbyggnaden blir därmed mer kostnadseffektiv.
En plan ger bättre förutsättningar att beräkna utbyggnadens kostnader och hur de
påverkar VA-taxan. Det blir därmed enklare att förutse framtida avgiftsnivåer.
Genom att ha en plan för utbyggnaden av allmänt VA uppkommer samordningsvinster både för samarbetet mellan olika förvaltningar och inom VA-verksamheten
gällande till exempel detaljplanearbete, tillsyn och vägarbeten.
För fastighetsägaren gör en tidplan att det blir tydligare när kostnaden för anläggningsavgift uppkommer, vilket medför möjlighet att planera. Det minskar också
osäkerheter kring boendet och prisutveckling.

Miljökonsekvenser

•

•

Miljöavdelningens tillsynsarbete gällande enskilda VA-anläggningar effektiviseras
när det finns en tidplan för när områden ska anslutas till allmänt VA. Resurserna
för miljötillsyn kan därmed användas mer effektivt vilket bidrar till mer miljönytta,
även inom andra tillsynsområden.
När utbyggnadsplanen arbetades fram togs stor hänsyn till olika miljöparametrar.
Miljöaspekten viktas därmed högre gällande utbyggnaden när det sker enligt plan än
om utbyggnaden hade skett utan plan.
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•
•
•

Utbyggnadsplanen medför en bättre helhetssyn vilket ger bättre möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Större fokus på uppströmsarbete medför bättre slamkavlitet och minskad föroreningsbelastning på recipienten.
Utan utbyggnadsplanen kommer utbyggnaden av allmänt VA troligen ta längre tid
att genomföra. Det medför längre tid (fler år) med tunga transporter för slamtömning, längre tid med belastning på den lokala recipienten och att undermåliga enskilda avloppsanläggningar fortsätter påverka miljön negativt under längre tid.

Sociala konsekvenser

•

•
•

•

En gemensam målbild inom kommunen gör att informationen till invånare blir tydligare. Därmed minskar osäkerheten för boende gällande framtida utveckling inom
områden.
Kommunal planering skapar förtroende för kommunen hos kommuninvånarna.
Otydlighet i VA-planeringen försvårar arbetet för medarbetare på olika avdelningar
i kommunen. Utbyggnadsplanen gör det enklare att ge tydliga besked till invånare
och bidrar till en bättre arbetsmiljö.
Utbyggnadsplanen leder till effektivare arbetssätt och ökat samarbete mellan förvaltningarna.
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BILAGOR
1 BEHOVSBEDÖMNING

Här ges en mer utförlig beskrivning av hur behovet av allmänt VA har bedömts. De
identifierade parametrarna presenteras först, följt av hur klassningen för parametrarna gått till
och hur parametrarna har viktats mot varandra.
1.1 Parametrar som har använts vid prioritering

I arbetet med att ta fram prioriteringsparametrar har hänsyn tagits till möjligheten att få fram
pålitlig data för områdena.
Ekologisk status
Recipientens ekologiska status, baseras på den bedömning som gjorts i kommunens
Vattenplan. Utifrån vilket avrinningsområde det tätbebyggda området ligger i har bedömning
och poängsättning gjorts beroende på om den ekologiska statusen
Recipient: Det vattendrag, hav
är god, måttlig eller otillfredsställande.
eller sjö som tar emot dagvatten
Kemisk status
och renat spillvatten
Framtagen på samma sätt som ekologisk status.
Natura 2000: Ett nätverk av
Natura 2000
skyddade områden i hela EU.
Om området ligger i ett Natura 2000-område har det fått poäng,
ESKO: Ekologiskt särskilt
annars inte.
känsligt område
ESKO-område
Vattenskyddsområde: geografiskt
Om området ligger inom ett ESKO-område har det fått poäng,
område till skydd för en
annars inte.
vattenförekomst med betydelse
Skyddsvärd natur
för vattentäkt, antingen för en
Om skyddsvärd natur finns i området har det fått poäng, annars
existerande vattentäkt eller
inte. Poängen sätts beroende på om den skyddsvärda naturen är
möjlig framtida vattentäkt.
nationellt/regionalt, kommunalt eller lokalt skyddsvärd.
Övergödning
Baserad på hur stor andel av recipientens tillförda näringsämnen som antas komma från
enskilda avlopp. Värdet är hämtat från Vattenplanen.
Vattenskyddsområde
Ligger recipienten inom vattenskyddsområde har området fått poäng, annars inte.
Badplats
Om det finns risk att området påverkar någon kommunal badplats har området fått poäng,
annars inte.
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Konflikt avlopp/vatten
Om det finns många enskilda avlopp i ett område finns det en risk att de kontaminerar de
enskilda dricksvattenanläggningarna. För att bedöma om det föreligger någon sådan risk har
ett mått på hur tätbebyggt området är använts (se parameter Tätbebyggt). Om området har en
gemensam avloppsanläggning har det dock inte fått några poäng.
Antal adresser
Hur många adresser som finns i det identifierade området.
Prioriterat i ÖP 2010
I ÖP 2010 på mark- och vattenanvändningskartan på sidan 11 finns ett antal befintliga
bebyggelseområden markerade som prioriterade för anslutning till allmänt vatten- och avlopp.
Vissa omvandlings- och förtätningsområden (tidigare gles bebyggelse och fritidshusområden
som har förtätats eller där permanentningsgraden har ökat) prioriteras också för VAanslutning. Om området är prioriterat i översiktsplanen har det fått poäng. Högre poäng har
getts till områden som är prioriterade, och lite lägre till de som är prioriterade på längre sikt.
Utpekat i FÖP 2016
Utgår från kartan ”Tekniska försörjningssamband” (se sidan 67 i FÖP 2016). Om området är
med på kartan över Tekniska försörjningssamband i den fördjupade översiktsplanen har det
fått poäng, annars inte. Kartan ”Tekniska försörjningssamband” ersätter i och med antagandet
(i juni 2017) av FÖP 2016 de lager från ÖP 2010 som visar VA-prioriteringar utanför
tätorterna.
Tätbebyggt
I den analys som gjordes för att identifiera områden med samlad bebyggelse användes 10
adresser som minsta antal sammanhängande adresser. Analysen gjordes för olika avstånd
mellan adresspunkterna, 50, 100 och 150 meter. De områden som hade 50 meter mellan
adresspunkterna anses som mer tätbebyggda och så vidare.
Permanentningsgrad
Permanentningsgraden baseras på hur stor andel adresser som det finns folkbokförda på i
området.
Gemensam avloppsförsörjning
Används för att beräkna poäng till parametern konflikt vatten/avlopp.
Andra parametrar
Det finns parametrar som har stor påverkan på behovet av allmänt VA som inte har kunnat
inkluderas eftersom det saknas tillförlitliga data. Ett exempel är de enskilda
dricksvattenbrunnarnas kvalitet och kvantitet. Eftersom ingen detaljerad information finns om
brunnarna har vi antagit samma status i alla områden, och därför inte tagit med de
parametrarna i bedömningen.
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1.2 Klassning

I behovsbedömningen tilldelades områdena poäng inom varje parameter. Poängen sattes
mellan 0-3 poäng. Högre poäng innebär ett större behov av allmänt VA. I Tabell 1 presenteras
vilka värden som ger vilka poäng för respektive parameter.
Tabell 1. Beskriver vilka värden för de olika parametrarna som resulterar i vilka poäng.

Miljöparametrar

Poäng
Parameter
Ekologisk status

3
2
Otillfredsställande Måttlig

Kemisk status

Otillfredsställande

God

Natura 2000

Ja

Nej

ESKO

Ja

Nej

1
God

0

Nationellt/
Skyddsvärd natur

Övergödning

regionalt

4

Kommunalt Lokalt

2

Fördelning i %
enskilda avlopp enligt
vattenplanen.

ingen
uppgift

Vattenskyddsområde Ja
Hälsoparametrar
Badplats

Inget

Nej

Ja

Nej
Baserad på poängen
för Tätbebyggt och
Gemensam
avloppsförsörjning
multiplicerat.

Konflikt
avlopp/vatten

Samhällsparametrar Antal adresser

>80

50-79

20-49

019

Ja, på

Övrigt

Prioriterat i ÖP

Ja, prioriterat

längre sikt

Nej

Utpekat i FÖP

Ja

Tätbebyggt

50

100

150

Permanentningsgrad

80-100

55-79

30-54

0-29 %

Nej

Ja

Nej

Gemensam
avloppsförsörjning
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1.3 Viktning

De olika parametrarna har olika stor betydelse för ett områdes beräknade behov av allmänt
VA. Parametrarna varierar också i hur tillförlitliga och relevanta de är för behovet.
Parametrarna har därför viktats mot varandra. Tabellen visar hur stor andel poängen för
respektive parameter motsvarar för helhetsbedömningen av behovet. Det går också att utläsa
hur stor vikt de olika grupperna av parametrar har tilldelats.
Tabell 2. Visar hur de olika parametrarna viktas i procent

Miljöparametrar

Parametrar
Ekologisk status
Kemisk status
Natura 2000
ESKO
Skyddsvärd natur
Klassning övergödning
Summa:

Hälsoparametrar

Vattenskyddsområde
Badplatser
Konflikt avlopp/vatten

Samhällsparametrar

Andel Motivering
4 Näringsämnen har koppling till enskilda avlopp.
2
2
2
2
6 Näringsämnen har koppling till enskilda avlopp.
18
Påverkar dricksvatten. Om problem uppstår är det
12 väldigt svårt att åtgärda.
Gäller inte året runt. Endast kommunala badplatser
3 har identifierats i arbetet.
Om problem uppstår är det väldigt svårt att
12 åtgärda.

Summa:

27

Klassning adresser

Ju större område, desto fler berörs. Det finns också
en tydlig rättspraxis om att ca 20 fastigheter
motsvarar samlad bebyggelse, vilket ställer krav på
23 kommunalt ansvar för vatten och avlopp.
Översiktsplanen är äldre än, och inte lika fokuserad
2 på landsbygden, som landsbygdsplanen.
Landsbygdsplanen är koncentrerad på landsbygden
15 och är nyligen antagen (juni 2017).

Prioriterat område i ÖP
Utpekat i FÖP
Klassning
permanentningsgrad
Summa:

Summa totalt:

15
55

Avgör hur många som berörs.

100 %
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2 OMRÅDEN

I denna bilaga beskrivs de områden som finns angivna i VA-planen.
För samtliga områden anges följande:









En kort beskrivning av området.
Antal bostadshus (räknat på antal hus i en samlad grupp med högst 150 m mellan
varandra).
Bedömd andel permanentboende.
Planstatus.
Befintlig VA-försörjning. För mer detaljerad information, se VA-översikten.
Hur området beskrivs i den fördjupade översiktsplanen (FÖP 2016).
Eventuella övriga frågor/faktorer som är viktiga för VA-planeringen.
En kartbild som visar områdets ungefärliga gräns.
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2.1 Sjöhagen

Område som ligger nära Mälaren.
Områdesnummer

1

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 16 adresser och har en permanentningsgrad
på 56 %.

Planförhållanden

Planlagt

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar

Beskrivning i FÖP

-

Sjöhagen

Område Sjöhagen
Antal adresser
16

Figur 1. Sjöhagen. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.2 Ryttarberget

Områdesnummer

2

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad
på 83 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar

Beskrivning i FÖP

-

berg
Björkboda

Ryttarberget

Sånkan
Prästtorp

Område
Ryttarberget
Antal adresser
12

Figur 2. Ryttarberget. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.3 Håtunaholm

Området är Mälarnära och har stor andel permanentboende. Dock består området av få
adresser, och ännu färre fastigheter eftersom flera byggnader finns på samma fastighet.
Områdesnummer

3

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på
96 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid
Mälaren. Utveckling av bostäder, konferensanläggning och
jordbruksverksamhet.

Nöjet

Håtunaholm

viken
Område
Håtunaholm
Antal adresser
12

Figur 3. Håtunaholm. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.4 Råby-Norränge-Skällsta

Området har stor del permanentboende. Det pågår också byggnation av nya hus. Området
sträcker sig över Håtunavägen, det är Norränge som ligger på den östra sidan av vägen och
Råby och Skällsta på den västra. Det är därför möjligt att området inte ses som ett enda
område när utbyggnad ska ske, vilket innebär att delar av området kan komma att inte
anslutas.
Områdesnummer

4

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 31 adresser och har en permanentningsgrad på
85 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för
några av fastigheterna.

Beskrivning i FÖP

Norränge (östra sidan av vägen) är delvis med i
utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat för allmänt
VA i FÖP:en.

Rödhuvud
Blåsenhus

Smedhagen

Råby
Norränge

Lugnet

Norrängelund

Område
Råby/Norränge/Skällsta
Antal adresser
31

Figur 4. Råby/Norränge/Skällsta. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som
kommer att anslutas.
.
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2.5 Aske

Området är en konferensgård omgärdad av några bostadshus.
Områdesnummer

5

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad
på 100 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Område Aske
Antal adresser
12

Figur 5. Aske. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.

80

FÖRSLAG
BILAGOR
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

2.6 Vallbyvik

Området är Mälarnära och består av 26 adresser, det är dock glesbebyggt.
Områdesnummer

6

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig
bebyggelse

Området består av 26 adresser och har en permanentningsgrad på
54 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Den befintliga kommunala badplatsen vid Mälaren är föreslagen
som LIS-område. Ingen befintlig bebyggelse finns så ingen ny
föreslås, men möjlighet till utveckling av rekreation, frilufts- och
båtliv.

Vallbyvik
Ekenäs
Storvik

Ekliden

Mossbo

Ekudden

Gröna gången
Område
Vallbyvik
Antal adresser
26

Figur 6. Vallbyvik. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.7 Björkudden/Killinge

Samlat område med hus för permanentboende.
Områdesnummer

7

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 20 adresser och har en permanentningsgrad på
83 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Kommunen har gett många nya tillstånd
för enskilda avlopp.

Beskrivning i FÖP

Med i utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat för
allmänt VA i FÖP 2016.

Björkudden

Område
Björkudden/Killinge
Antal adresser
20

Figur 7. Björkudden/Killinge. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.8 Kvarnnibble

En stor fastighet med flera adresser.
Områdesnummer

8

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 28 adresser och har en permanentningsgrad på
100 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avlopp.

Beskrivning i FÖP

Delvis med i utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat
för allmänt VA i FÖP 2016.

Kvarnnibble

Område
Kvarnnibble
Antal adresser
28

Figur 8. Kvarnnibble. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.9 Tjusta

Området består av småhus samt en skola. Skolan är en kommunal verksamhet med
utvecklingsplaner för förskoleverksamheten. Det finns ett gemensamt vattenverk som
fungerar dåligt. Även det gemensamma reningsverket är i dåligt skick. Verksamhetsområde
för allmänt VA beslutades i början av 2018, eftersom det finns ett redan identifierat behov av
allmänt VA. Området planeras att anslutas till år 2020.
Områdesnummer

9

Status
utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 18 adresser och har en permanentningsgrad på
79 %.

Planförhållanden

Ej planlagt, men Tjusta by omfattas av en områdesöversikt med
förordnande enligt 38 § BS (Byggnadsstadgan)

Befintlig VAförsörjning

Gemensam VA-lösning.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut som landsbygdskärna och för anslutning till
allmänt VA.

Kvarnnibble

Tjusta
Område
Tjusta
Antal adresser
18

Figur 9. Tjusta. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.10 Lunda

Område med många nyavstyckningar. En del bebyggelse ligger samlat och en del mer spritt.
Områdesnummer

10

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig
bebyggelse

Området består av 48 adresser och har en permanentningsgrad på
83 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP Utpekat som utredningsområde för ny bebyggelse i FÖP 2016, men
ej för VA-utbyggnad i kartan ”Tekniska försörjningssamband”. Detta
område kan vara intressant för kommunen att peka ut för
bebyggelseutveckling i ett längre perspektiv, men det råder oklara
planeringsförutsättningar kring anslutning till allmänt vatten och
avlopp, vägdragning och kommunikationer. Det är heller inte klarlagt
hur Försvarsmakten ser på en utveckling här. Området ligger inom
Totalförsvarets samrådsområde. Se vidare beskrivning sidan 52 i
FÖP 2016.

Lövhagen
Skogs- bo

Lunda

Nytorp

Nedergården

Johanneslund

Lihagen

Annelund
Grönlund

Område
Lunda
Antal adresser
48

Figur 10. Lunda. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.11 Myggdansen/Kevans stugby

Området består av bebyggda kolonilotter. Viss permanentning förekommer. Det är många
fastigheter, men byggnaderna är väldigt små.
Områdesnummer

11

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 90 adresser och har en permanentningsgrad på
18 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Servicestuga med gemensam lösning för avlopp. Enskild
anläggning för vatten och avlopp tillåts ej inom respektive fastighet

Beskrivning i FÖP

-

Myggdansen

Område
Myggdansen/Kevans stugby
Antal adresser
90

Figur 11. Myggdansen/Kevans stugby. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.12 Tibblehöjden

Området utgörs av villor belägna i ett kuperat skogsområde som mestadels består av berg.
Områdesnummer

12

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 36 adresser och har en permanentningsgrad
på 59 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Tibblehöjden

Ängsbo

Arnberga

Område
Tibblehöjden
Antal adresser
36

Figur 12. Tibblehöjden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.13 Håbo-Tibble Kyrkby

Tätbebyggt område med kyrka och idrottsplats. Det finns även lägenhetshus i området.
Områdesnummer

13

Status
utbyggnadsplan

2020

Befintlig
bebyggelse

Området består av 89 adresser och har en permanentningsgrad på
89 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för
några av fastigheterna.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut som landsbygdskärna. Området pekas ut för
utbyggnad av allmänt VA. Området nordväst om detta, det vill säga
mellan Tjusta by och Håbo-Tibble Kyrkby pekas ut som
utredningsområde i FÖP 2016. I dagsläget är det dock inte möjligt
med någon större kompletterande bostadsbebyggelse eller
personintensiv verksamhet inom utredningsområdet. Se vidare
beskrivning sidan 51 i FÖP 2016.

HåboTibble

Kyrkbyn
Solbacka

Svängsta
Område
Håbo-Tibble Kyrkby
Antal adresser
89

Figur 13. Håbo-Tibble Kyrkby. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer
att anslutas.
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2.14 Kyrkbytorp

Ett villaområde i ett kuperat skogsområde.
Områdesnummer

14

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 41 adresser och har en permanentningsgrad
på 82 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Solbacka

Svängsta

Mineborg

Bredatorp
Kyrkbytorp

Hällen

Område
Kyrkbytorp

Kämsta

Björnbo

Antal adresser
41

Figur 14. Kyrkbytorp. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.15 Mariedal

Området är en ort med småhus i form av relativt utspridda villor på mindre grusvägar.
Områdesnummer

15

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 153 adresser och har en permanentningsgrad
på 66 %.

Planförhållanden

Planlagt

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar med många slutna tankar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Hällen

Kämsta

Durkgärdet
Norrebo
Durktorp

Gustavsborg

Björnbo

hagen
Storskogen
Mariedal

Rackarkärret
Björnhäll
Bostället
Fredhäll

Område
Mariedal
Antal adresser
153

Stenhäll

Figur 15. Mariedal. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.16 Långvreten

Området har ett mindre vägnät i grus med utspridda villor i ett skogs-och odlingslandskap.
Områdesnummer

16

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 68 adresser och har en permanentningsgrad
på 60 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Bostället

Fredhäll
Långvreten

Stenhäll

Område
Långvreten
Antal adresser
68

Figur 16. Långvreten. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.

91

FÖRSLAG
BILAGOR
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

2.17 Näshagen

Ett fritidshusområde som angränsar till Lejondalssjön. Området kännetecknas av ett mindre
vägnät omringad av ett skogsområde.
Områdesnummer

17

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 88 adresser och har en permanentningsgrad
på 36 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Näshagen

Lilla
Näshagen

Skeppartorp
Sjöviken
Finnviken

Näshagsviken

Område
Näshagen

Marusvik

Antal adresser
88

Figur 17. Näshagen. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.18 Lövsta/Skepparudden

Områdesnummer

18

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 19 adresser och har en permanentningsgrad på
50 %

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avloppsreningsverk och vattenverk med
Stentorp (område 19).

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Skepparhagen

Prästberget

Skepparudden

Område
Lövsta/Skepparudden
Antal adresser
19

Figur 18. Lövsta/Skepparudden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer
att anslutas.
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2.19 Stentorp

Området ansluter till Lejondalsjön och består av ett antal villatomter längs med mindre vägar i
ett kuperat område.
Områdesnummer

19

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 57 adresser och har en permanentningsgrad på
52 %

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avloppsreningsverk och vattenverk med
Lövsta/Skepparudden (område 18).

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Fågelsången

Sätraberg

Stentorp

Sätradal

Björkboda
Område
Stentorp
Antal adresser
57

Figur 19. Stentorp. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.20 Eriksberg

Ligger nära Örnässjön som är känslig. Avslag på förhandsbesked, kan inte bygga ut mer om
det inte blir planlagt, utpekat sedan länge för VA.
Områdesnummer

20

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 29 adresser och har en permanentningsgrad på
89 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för
några av fastigheterna.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Murartorp

Eriks-

berg

Raskeboda
Område
Eriksberg
Antal adresser
29

Figur 20. Eriksberg. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.21 Ålsta/Ensta/Aspvik

Området är idag anslutet till allmänt dricksvatten. Det finns intressen för att bygga ut i
området. Ett planarbete pågår för fastigheten Aspvik 1:5.
Områdesnummer

21

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig
bebyggelse

Området består av 47 adresser och har en permanentningsgrad på
80 %.

Planförhållanden

Det finns en befintlig plan. Utredning pågår för ny plan.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. Området är i och
med den nya tätortsavgränsningen inte längre en del av
tätortsutvecklingen. Utvecklingen ska istället präglas av
landsbygdens karaktär.

Vickberga

Ålsta

Ensta

Område
Ålsta/Ensta/Aspvik
Antal adresser
47

Figur 21. Ålsta/Ensta/Aspvik. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.22 Skälby

Området är intressant för utbyggnad eftersom det är utpekat i FÖP 2016. Om utbyggnad sker
kan behov av allmänt VA öka på sådant sätt att området behöver prioriteras för utbyggnad av
allmänt VA.
Områdesnummer

22

Status utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 19 adresser och har en permanentningsgrad
på 58 %

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Ålsta

Skälby

Område Skälby
Antal adresser
19

Figur 22. Skälby. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
Det är heller inte liktydigt med det som avses som utvecklingsområde i FÖP 2016.
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2.23 Öråker

Samma fastighetsägare över stora områden. Stora kulturhistoriska värden.
Områdesnummer

23

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse Området består av 13 adresser och har en permanentningsgrad på
100 %.
Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid
Mälaren. Utveckling av bostäder, jordbruksverksamhet och
djurhållning samt turism- och besöksnäring.

Öråker
Område Öråker
Antal adresser
13

Figur 23. Öråker. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.24 Lennartsnäs

Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren.
Områdesnummer

24

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig
bebyggelse

Området består av 14 adresser och har en permanentningsgrad på
100 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avlopp.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Utveckling av bostäder och
företagslokaler, jord- och skogsbruk, kommersiell hästverksamhet
och marin verksamhet kopplat till aktivt yrkesfiske.

Lennartsnäs

Villan

Område
Lennartsnäs
Antal adresser
14

Figur 24. Lennartsnäs. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.25 Ängsudden

Område med småhus nära Mälaren. Ingen förtätning sker i nuläget. Det finns kvalitetsproblem
med dricksvattnet i området. Analyser från enskilda brunnar visar på radon, förhöjd salthalt
och viss kontaminering från bakterier. Detaljplanering av industriområde i Nygård norr om
Ängsudden pågår.
Områdesnummer

25

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 32 adresser och har en permanentningsgrad på
25 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Båtklubb vid Mälaren. Utveckling av
rekreation, frilufts- och båtliv.

Östbergsskär

Ängsholmen

Enebacken
Laggarudden
Område Ängsudden

Ängsudden

Antal adresser
32

Figur 25. Ängsudden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.26 Ådöskog

Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.
Områdesnummer

26

Status utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 44 adresser och har en permanentningsgrad
på 43 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Ådö skog

Lilla Lugnet

Ekdalen

Område Ådöskog

Lugnet

Stora

Antal adresser
44

Figur 26. Ådöskog. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.27 Verkaviken

Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.
Områdesnummer

27

Status utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 47 adresser och har en permanentningsgrad
på 32 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Verkaviken

Grindstugan

gård
Verka-

Område
Verkaviken
Antal adresser
47

Figur 27. Verkaviken. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.28 Sågbacken

Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.
Områdesnummer

28

Status utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 39 adresser och har en permanentningsgrad
på 31 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Sågbacken

Område Sågbacken
Antal adresser
39

Figur 28. Sågbacken. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.29 Säbyholm

Området har tidigare varit Naturbruksgymnasium, men har byggts om till bostadshus. Det är
en del avstyckningar och förtätning pågår. Området är utpekat i Landsbygdsplanen och vidare
utbyggnad är på gång genom en ny detaljplan. Anslutning till allmänt VA är en förutsättning
för detaljplanens genomförande.
Områdesnummer

29

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig
bebyggelse

Området består av 40 adresser och har en permanentningsgrad på
68 %.

Planförhållanden

Detaljplan är under framtagande. Planprocessen innefattar ny
bebyggelse av cirka 90 småhus.

Befintlig VAförsörjning

Större delen av Säbyholm har anslutning till eget
avloppsreningsverk och dricksvatten från vattentäkten Leran 1:3.
Före detta Naturbruksgymnasiet har också bevattningsvatten från
Mälaren.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut som landsbygdskärna och för anslutning till
allmänt VA.

Säbyholm

Område Säbyholm

Björkliden

Sjöstugan

Brunnsvik

Antal adresser
40

Figur 29. Säbyholm. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.30 Stora Ekeby/Leran

Litet område med ett fåtal fastigheter.
Områdesnummer

30

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområdet

Befintlig bebyggelse

Området består av 11 adresser och har en permanentningsgrad
på 91 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Stora

Figur 30. Stora Ekeby/Leran. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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11
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2.31 Lindormsnäs

Ansluter på eget initiativ till allmänt VA genom en avsättning.
Områdesnummer

31

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på
45 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

I dagsläget enskilda VA-lösningar. Fastighetsägarna ansluter på
eget initiativ till allmänt VA genom en avsättning.

Beskrivning i FÖP

-

Gammeltorp
Hackvik
Björnebo

Nytorp

Drakudden

Lindormsnäs

Område Lindormsnäs
Antal adresser
12

Figur 31. Lindormsnäs. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.32 Skarpskär

Litet område med få fastigheter.
Områdesnummer

32

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på
36 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Fritidshusbebyggelse vid Mälaren.
Utveckling av bostäder.

Skarpskär

Område
Skarpskär
Antal adresser
12

Figur 32. Skarpskär. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.33 Alholmen

En ö utan broförbindelse med 95 fastigheter helt utan permanentboende.
Områdesnummer

33

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 95 adresser och har en permanentningsgrad
på 0 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Mest torra lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Askholmen

Alholmen

Område Alholmen

Fiskar-

Figur 33. Alholmen. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.34 Gräsholmen

En ö utan broförbindelse, få fastigheter och utan permanentboende.
Områdesnummer

34

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 24 adresser och har en permanentningsgrad
på 0 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Mest torra lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Lilla Gräsholmen

Gräsholmen

Område Gräsholmen
Antal adresser
24

Figur 34. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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VA-POLICY
I policyn står förkortningen VA för vatten och avlopp, och inkluderar dricks-,
spill- samt dagvatten.
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för
VA-plansarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning, såväl i
kommunens tätorter som i glesare bebyggelse som säkerställer invånarnas behov av
god och säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och vattendrag inte
försämras och når god ekologisk status.
VA-åtgärder är kostsamma i anläggningsskedet för den enskilde fastighetsägaren
oavsett om det gäller anläggningsavgift för anslutning till allmän VA-försörjning eller
anläggande av enskild VA-lösning. Åtgärderna har lång livslängd, och felaktiga beslut
kan få betydande ekonomiska och utvecklingsmässiga konsekvenser över lång tid vilket kräver att VA-åtgärder genomförs efter en omsorgsfull bedömning och prioritering
av vad som krävs idag och vad som planeras i framtiden.
Övergripande
Kommunen ska verka för ökat förvaltningsövergripande samarbete i VA-frågor. Arbetet med VA-planering ska bedrivas kontinuerligt och gemensamt av berörda kontor
och enheter.
Kommunen ska vara en aktiv del i de kommunalägda förbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. Kommunen ska delta i och bidra till ett gott regionalt samarbete kring
aktuella arbetsområden såsom uppströms- och kvalitetsarbete.
VA-planen ska vara samordnad med andra strategiska dokument såsom Översiktsplanen och Landsbygdsplanen (FÖP) samt riktlinjer för bostadsförsörjning, Vattenplanen, Avfallsplanen och Miljöplanen.
Påverkan från vatten och avlopp ska inte försämra förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet för kommunens vattenförekomster.
Kommunal VA-försörjning
Den allmänna VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras
genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete.
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Kommunen ska uppmuntra abonnenterna till ett hållbart och resurssnålt användande
av allmänna VA-tjänster.
Verksamhetsområde för vatten och avlopp ska inrättas där det finns behov av detta
ur hälso- eller miljösynpunkt. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i utbyggnadsplanen för kommunalt VA. Prioriteringen i utbyggnadsplanen ska utgå från följande
parametrar;
•
•
•
•
•
•

bebyggelsestorlek
bebyggelsetäthet
påverkan på yt- och grundvatten
förväntad samhällsutveckling
förutsättningar för enskilda lösningar
genomförbarhet (tekniskt och ekonomiskt)

Vatten- och avloppsnätets kapacitet och leveranssäkerhet ska vara långsiktigt säkerställd genom att:
•

•
•
•
•
•
•

Förnyelse sker på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom läcksökning, områdesfilmning, analys av driftstörningar och aktuell underhållsplan kan förnyelse ske av de
ledningssträckor som har störst behov.
Översvämningsrisker identifieras och åtgärder utreds.
Rundmatning eftersträvas i hela vattenledningsnätet för att förbättra leveranssäkerheten.
Krisberedskapen är aktuell med uppdaterad krisberedskapsplan och regelbundna
krisövningar.
Kapacitetsförstärkande åtgärder utförs i takt med kommunens planerade tillväxt.
Tillskottsvatten till spillvattennätet minskas genom identifiering och åtgärdande
av källor.
Spridning av oönskade ämnen som kemikalier, läkemedel och microplaster ska
förebyggas.

Enskild VA-försörjning
Tillsynsverksamheten ska sträva mot att prioritera de åtgärder som är mest effektiva
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Tillsynen av enskilda avlopp ska ske enligt en
plan som miljöavdelningen upprätthåller.
Områden som bedöms ha hög skyddsnivå ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt ska prioriteras.
Vattenskyddsområden bör inrättas för större enskilda vattentäkter.
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Mindre bebyggelsegrupper eller fastigheter, där kommunen inte är skyldig att ordna
kommunalt vatten och avlopp, kan efter prövning och beslut av kommunen eventuellt
få möjlighet att ansluta en gemensamhetsanläggning till den allmänna VA-anläggningen.
Dagvatten
Förvaltningsövergripande samarbete kring dagvatten i planprocessen ska bibehållas
och fördjupas. Gemensamma riktlinjer och gemensam arbetsprocess ska utvecklas.
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara en utgångspunkt för
kommunens fysiska planering.
Målsättningen vid ändrad markanvändning (till exempel vid exploatering) är att dagvattenhanteringen ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten, samtidigt som kvantiteten på dagvatten från området inte ska öka. Dagvattenhanteringen
ska vara klimatanpassad, robust samt vara en resurs för kommunen genom att bidra
till attraktiva och funktionella stadsmiljöer.
Tillsyn ska bedrivas på dagvattenhantering både inom och utanför kommunens verksamhetsområde.
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med
13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen
med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda
kommunikationer får invånarna det bästa av två världar,
storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig
historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling
för alla intressen och åldrar.
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Bakgrund till VA-planen och VA-policyn
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för
allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också dokumentet en plan
för allmän VA-anläggning, en plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. VAplanens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också.
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet
både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.

Hur synpunkterna har samlats in
Förslaget till VA-plan och VA-policy har funnits tillgängligt på kommunens hemsida från 19 januari
2018. Det har varit möjligt att lämna förslag till justeringar fram till den 2 mars 2018.
Tre informationsmöten anordnades i februari. Ett möte i Kungsängen, ett i Bro och ett i Håbo-Tibble.
Mötena inleddes med en presentation av planen och policyn följt av en frågestund. Det var också
möjligt att ställa frågor direkt till kommunens representanter i ett mingel efteråt.
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Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till VA-plan och VA-policy har 39 yttranden inkommit i ärendet.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom den 23 februari 2018

Kommunala nämnder
2.

Kommunstyrelsen

inkom den 16 mars 2018

Övriga remissinstanser
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upplands-Väsby kommun
Järfälla kommun
Enköpings kommun
Trafikverket
Käppalaförbundet
Brandkåren Attunda

inkom den 25 januari 2018
inkom den 9 februari 2018
inkom den 12 mars 2018
inkom den 16 februari 2018
inkom den 26 februari 2018
inkom den 12 mars 2018

Privatpersoner
9-31

32
33
34
35
36
37
38
39

Jörgen Elovsson, Carina Westman, Andreas
Vilsmyr, Karolina Conrad, Daniel Johansson, Lars
Hållbus, Håkan Järlsäter, Thomas Andersson,
Paulina Bäfverfeldt, Ann-Louise Kivisalu, Mats
Andersson, Debby Elovsson, Birgitta Edström,
Lars-Erik Thun, Pierre Vahlberg, Andreas
Caspersson, Christin Kivisalu, Anders Alm, Marie
Hyllander, Linda Thun, My Thun, Stella Thun,
Birgitta Gyllbäck, Per-Åke Ljungqvist, Johan
Bäfverfeldt.
Maria Hagström Blomqvist
Kerstin Nyberg, Patrik Nyberg, Camilla Liljeblad
Espen Liberg
Roni Ahlqvist
Magnus Andersson
Roger och Christina Nordlander
Orvokki Knuutinen
Marcus Bonow

inkom den 22 februari 2018
till den 3 mars 2018

inkom den 26 februari 2018
inkom den 2 mars 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 1 mars 2018
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Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras inkomna synpunkter på förslag VA-plan. Synpunkter som inte innebär
särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak.
Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av
respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I
omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas VA-enhetens kommentarer.

Statliga myndigheter
1. Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom den 23 februari 2018

Länsstyrelsen ser positivt på förslagen som generellt anger tydliga prioriteringar för kommunens
inriktning både för allmän och enskild vattenförsörjning och avloppshantering (VA). Länstyrelen delar
i huvudsak bedömningen kring vilka frågor som är viktiga att arbeta vidare med och välkomnar att
behovet av fördjupad planering för dagvattenhantering och översvämningsrisker samt förstärkning,
förnyelse och underhåll av den befintliga allmänna VA-anläggningen har lyfts. Länsstyrelsen önskar
en tydligare tidplan i plan för allmän VA-anläggning.
Den kommande regionala vattenförsörjningsplanen beaktas på ett bra sätt i VA-planen.
Det övergripande målet i VA-policyn är bra men bra men kan vässas ytterligare ”…bidrar till att sjöar
och vattendrag inte försämras och når god ekologisk status”.
Länsstyrelsen tycker att området resurshushållning kan utvecklas i VA-planen.
Kvalitet och kvantitet på dricksvattnet bör lyftas fram i prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen.
Målet om att inte öka kvantiteten dagvatten vid ändrad markanvändning är inte tillräckligt sett till
flöden eller för att inte försämra kvaliteten på dagvattnet.
Länsstyrelsen påpekar att Bygg- och miljönämnden även ansvarar för tillsyn av enskilda brunnar som
inte omfattas av livsmedelslagens bestämmelser. 9 kap. 10 § miljöbalken stadgar att anläggningar för
grundvattentäkter ska inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer. Här ges också möjlighet för kommunen att föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt
i vissa områden om det behövs.
Länsstyrelsen har några mindre synpunkter gällande förtydliganden i texter om dagvatten.
Länsstyrelsen välkomnar kommunens avsikt att arbeta mot tillskottsvatten.
Länsstyrelsen delar huvudsakligen inriktningen i planen för enskild anläggning och bedömning att det
behövs mer kunskap om grundvatten. Länsstyrelsen noterar att områdena norr om Lejondalssjön och
runt Håbo-Tibble kyrkby fortsatt är med i utbyggnadsplanen för VA för de kommande åren. I
Länsstyrelsens granskningsyttrande över Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP) påpekade vi
svårigheterna med att dra VA-ledningar inom detta område med hänvisning till Riksintresse för
totalförsvaret, Kungsängens övnings- och skjutfält. Kommunen anger att en dialog med
försvarsmakten har skett inom ramen för FÖP:en angående detta och vi förutsätter därför att en sådan
dialog fortsätter inom ramen för VA-planen så att utbyggnaden av VA-ledningar inte kommer att
skada Riksintresset.

Kommentar
Det beskrivs kortfattat i VA-planen att tidplan och resurser för plan för allmän anläggning tas fram
löpande i samband med årlig verksamhetsplanering.
Justering i VA-policyn att sjöar och vattendrag inte ska försämras har arbetats in.
Resurshushållning berörs i VA-planen i och i nuläget anser kommunen att det är i tillräcklig
omfattning.
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Kommunens kännedom om dricksvattnets kvalitet och kvantitet i de enskilda anläggningarna är
bristfälliga och har därför varit svår att ta hänsyn till i arbetet med VA-utbyggnadsplanen. Det har nu
tydliggjorts i VA-planen hur frågan hanteras.
Synpunkter gällande dagvatten har arbetats in i planen.
Text gällande tillsyn på enskilda brunnar har lagts till i planen.
Försvaret har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till VA-plan men har inte inkommit
med något yttrande.

Kommunala nämnder
2. Kommunstyrelsen

inkom den 16 mars 2018

1. Kommunstyrelsen avvaktar inkomna synpunkter, inför eget svar.
2. Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på medellång sikt, ca år 2020 –
2028. Med hänsyn till att VA-planen kan ses som en genomförandeplan till den av
kommunfullmäktige 2017 antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör tidplaner och
prioriteringar om möjligt preciseras. För ett antal av dessa områden är beskedet annars samma som för
tio år sedan, d v s att en utbyggnad skall ske inom en tioårsperiod.
Kommentar
VA-planen är inte en genomförandeplan till fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016. VA-planen
är ett strategiskt dokument som berör allmänt och enskilt avlopp i hela kommunen, innanför och
utanför verksamhetsområdet.
Bygg- och Miljönämnden
Miljöavdelningen har lämnat ett förslag till yttrande. Justerat protokoll från Bygg- och Miljönämndens
sammanträde i mars saknas än så länge. Mindre ändringar är inarbetade i VA-planen i enlighet med
Miljöavdelningens förslag till ändringar.

Övriga remissinstanser
3. Upplands-Väsby kommun

inkom den 25 januari 2018

Upplands Väsby kommun avstår från att yttra sig över remiss av VA-plan
4. Järfälla kommun

inkom den 9 februari 2018

Järfälla kommun har i huvudsak inget att erinra mot förslaget. Tvärtom är det positivt att UpplandsBro utreder insatser som kan minska riskerna knutna till ledningarna som transporterar kommunens
spillvatten.
5. Enköpings kommun

inkom den 12 mars 2018

Enköpings kommun avstår från att yttra sig över remissen men ser underlaget som intressant inför
kommande arbete med att revidera kommunens egna VA-plan
6. Trafikverket

inkom den 16 februari 2018

Trafikverket ser positivt på att kommunen tar fram en VA-plan. Några statliga vägar berörs och
tillstånd ska sökas hos Trafikverket om ledningar avses läggas ner inom statligt vägområde.
VA-utbyggnad skulle kunna kombinera en utbyggnad av gång/cykelnät. Utpekade behov finns bl a i
ÅVS för väg 263 upprättad av Trafikverket i samverkan med bl a Upplands-Bro kommun.
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7. Käppalaförbundet

inkom den 26 februari 2018

Käppalaförbundet önskar lägga till en text om att minska spridning av oönskade ämnen i VA-policyn
samt en punkt om uppströmsarbetets bidrag till bättre slamkvalitet under VA-planens
miljökonsekvenser. Käppalaförbundet ser positivt på att uppströmsarbete lyfts i VA-planen och vill ta
del av en handlingsplan. De ser också positivt på arbetet med förnyelseplan.
Kommentar
De önskade förtydligandena kring uppströmsarbetet har arbetats in i planen.
8. Brandkåren Attunda

inkom den 12 mars 2018

Brandkåren Attunda ser positivt till att planen lyfter fram vikten av utveckling av samarbetet inom
kommunen i frågor som rör dagvatten och översvämning och ställer sig därför positiv till att delta i
ytterligare samarbete.
Brandkåren Attunda ser positivt till att kommunen planerar att utöka systemet med vattenkiosker

Privatpersoner
9-31. Jörgen Elovsson, Carina Westman, Andreas Vilsmyr, Karolina Conrad, Daniel Johansson,
Lars Hållbus, Håkan Järlsäter, Thomas Andersson, Paulina Bäfverfeldt, Ann-Louise Kivisalu,
Mats Andersson, Debby Elovsson, Birgitta Edström, Lars-Erik Thun, Pierre Vahlberg, Andreas
Caspersson, Christin Kivisalu, Anders Alm, Marie Hyllander, Linda Thun, My Thun, Stella
Thun, Birgitta Gyllbäck, Per-Åke Ljungqvist, Johan Bäfverfeldt.
22 ärenden med likadan text har skickats in till kommunen. Presenterat i sin helhet:
Begäran om omprövning av Upplands-Bro Kommuns förslag till VA-plan
Upplands-Bro kommun presenterade i Tibblegården den 13/2 förslag till VA-plan med anledning av
Norrvattens nya dragning av VA för anslutning till Sigtuna via bl.a. Håbo-Tibble. I planen graderades
olika geografiska områden utifrån ett bedömt behov av att ansluta sig till kommunalt VA med paragraf
6 i Vattentjänstlagen avseende hälsa och miljö som grund. I förslaget till VA-plan angavs att boende i
Håbo-Tibble kyrkby hade "stort behov" av att ansluta sig till Kommunalt VA.
Merparten av hushållen i Håbo-Tibble kyrkby är via samfällighet anslutna till ett enskilt VA-verk
vilket godkänts under kommunens tillsyn och som över tid uppfyller samtliga krav avseende hälsa och
miljö. En övervägande majoritet av fastigheterna i området disponerar samma anläggning och där
föreligger i dagsläget ingen risk för förtätning med överförd kontaminering mellan närliggande avlopp
och dricksvattenbrunnar som följd. Detta sammantaget med att VA-verket nyligen renoverats för att
under lång tid framöver (bedömt 40 år) kunna säkerställa fortsatt uppfyllande av gällande regelkrav
avseende vattenkvalitet och miljö, så motsäger vi/jag härmed oss kommunens bedömning i förslaget
till VA-plan, att Håbo-Tibble kyrkby skulle kunna anses ha ett "stort behov" av att ansluta sig till
kommunalt VA. Detta så länge som Kommunen inte påvisar att brister eller risker enligt paragraf 6 i
Vattentjänstlagen faktiskt föreligger i Håbo-Tibble Kyrkby.
Däremot kan där finnas andra behov, utanför paragraf 6 i Vattentjänstlagen, för medlemmar i HåboTibble Kyrkby VA-förening att ansluta sig till kommunalt VA. Men en sådan anslutning förutsätts då
föregås av förhandlingar mellan medlemmarna i Håbo-Tibble VA-förening och Upplands-Bro
kommun avseende både tekniska och finansiella lösningar.
Kommentar
32. Maria Hagström Blomqvist

inkom den 26 februari 2018

”Bred förankring, transparenta, förutsägbara och hållbara beslut” – ur kommunens
Vision och mål för Landsbygdsplanen, Plandokument 2017-05-12
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Kommunens hantering av förslaget
Kommunen har på ett anmärkningsvärt sätt brustit i information och transparens
gällande VA planen.
Inbjudan till kommunens informationsmöten har inte utlyst på ett korrekt sätt utan har
endast gått ut till ett fåtal berörda fastighetsägare, med berörda menas här de som
ligger i områden som enligt förslaget ska tvångsanslutas till kommunalt VA, alternativt
att man av en slump råkat se tid för informationsmötet på rätt flik på kommunens
hemsida mellan den 19 januari och fram till respektive möte.
Den för berörda fastighetsägare så viktiga frågan om kostnader och finansiering
behandlas påfallande nonchalant. Kommunen har dels underlåtit att informera om
ekonomiska konsekvenser av den föreslagna VA-planen dels muntligen vid
informationsmötet framfört osanna uppgifter och snarare förmedlat ”glädjekalkyler”
bland annat utan moms och utan att redovisa samtliga avgifter och taxor.
Med tanke på de stora kostnader en anslutning innebär för den enskilde är det ett högst
anmärkningsvärt förfarande att kommunen avstått från att ge korrekt information.
Självklart genomförs inte ett så stort projekt utan att ha underlag för budget och
finansieringsplan och självklart är de berörda fastighetsägarnas finansiering en viktig
del i den planen och då ska den också redovisas.
Den information som föredrogs på informationsmötet i Håbo-Tibble 2018-02-13 finns
bara delvis att tillgå på kommunens hemsida och de berörda fastighetsägare som inte
har fått en inbjudan har inte tillgång till, som exempel, dragningen av VA-ledningen då
dragningen inte ligger med i Förslag till VA-plan 2018 och har ändrats mot vad som
tidigare presenterats.
Sammanfattningsvis är hanteringen inte i alls linje med kommunens vision och mål. Det
är så pass dåligt skött att det inte går att undvika tanken att bristen på information och
transperenas är ett medvetet val och inte ett misstag från kommunens sida.
Vattenfrågan i Håbo-Tibble
Den 4 oktober 2016 hade kommunen och Livgardet ett gemensamt informationsmöte där
två saker togs upp.
Det ena var frågan om kommunalt VA. Innan mötet har kommunen ställt ut material
och plan på biblioteket i Bro, kommunhuset och hemsidan. Den föreslagna dragningen
av vattenledningen var runt byn och Håbo-Tibble med flera fastigheter låg enligt planen
inte i ett riskområde och var inte aktuella för kommunalt VA.
Den andra frågan var Livgardet som presenterade sin utvidgade bullerzon. Den innebär
i praktiken att det inte finns utrymme för byggandet att fler bostäder i området.
Det är påfallande märkligt att för ett område där det i oktober 2016 inte fanns miljö och
hälsoskäl för utbyggnad av VA och med rådande byggförbud, dvs inga nya hushåll
kommer att tillkomma, plötsligt i februari 2018 åberopa § 6 i Vattentjänstlagen och ange
just miljö och hälsoskäl samt ”stort behov” att ansluta samtliga 89 fastigheter i byn.
Kommunen måste konkretisera varför och på vilket sätt situationen ska ha ändrats så
radikalt på ett och ett halvt år och påvisa de miljö och hälsoskäl som åberopas för
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tillämpandet av § 6, Vattentjänstlagen. I ”Förslag för VA-plan 2018” eller på
informationsmötet framförs inga sådana skäl.
”Förslag för VA-plan 2018” och ”Förslag till VA-policy”
Det man kan säga generellt om Förslaget till VA-plan 2018 är att frånvaron av relevanta
fakta och kvantifierbara data avseende vattenrisker förvånar.
Förslaget innehåller en hel del svepande påståenden utan referens och färgglada bilder
men vid närmare genomläsning säger innehållet inte så mycket vare sig om vattenrisker
och inte alls varför vissa områden som tex Håbo-Tibble anges ha ”stort behov”.
Man förmodar, tror och antar och erkänner att man inte vet och inte har resurser att
reda på hur det är. Det är faktiskt omöjligt att utläsa grad av vattenrisker och behov
utifrån det underlaget. Det enda i planen som anges konkret är saker som antalet
hushåll per område.
Det sammanlagda intrycket är att det snarare är en inventering av hushåll och hur man
ska dra ledningen för att ansluta så många fastigheter som möjligt. Det vill säga att så
många hushåll som möjligt ingår i finansieringen av vattenledningen.
Under syfte i ”Förslag till VA plan 2018” förekommer inte heller miljö och hälsa utan
främst att man på olika sätt ska underlätta kommunens arbete.
I ”Förslag till VA-policy” talar man om hållbar vattenförsörjning och säkerställa
invånarnas krav på god vattenkvalité men också att VA ska inrättas där det finns behov
ur hälso- och miljösynpunkt.
Då man i förslaget inte har påvisat detta behov i Håbo-Tibble går kommunen emot sin
egen policy redan på förslagsstadiet.
I policyn anges också vikten att samverka med Norrvatten och Käppala på ett bättre
sätt. Här måste kommunen vara transparent om det är det omdiskuterade slamlagret
och spridandet av gödsel därifrån som är det verkliga skälet för kommunalt VA dvs om
det finns privatekonomiska intressen i kommunalt VA eller andra liknande skäl eller
planerad exploatering, industriell eller annan som inte syns i den information som
hittills har presenterats för kommuninvånare och berörda fastighetsägare.
Med bakgrund av det som framgår i redogörelsen ovan med det stora bristerna i
kommunens hantering, informationen till kommuninvånarna, underlaget för beslut
samt att något behov inte är påvisat motsäger jag mig härmed kommunens förslag till
VA-plan och hävdar att § 6 i Vattentjänstlagen inte är tillämpbar på den enhet med
fastigheter som i förlaget kallas Håbo-Tibble.
33. Kerstin Nyberg, Patrik Nyberg, Camilla Liljeblad

inkom den 2 mars 2018

Personerna är positiva till att Håbo-Tibble ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA) men
anser att det är viktigt att en del frågor hanteras i samsyn mellan kommunen och styrelsen. De önskar
en tydlighet kring hur befintlig gemensam anläggning ska hanteras i samband med anslutning till
kommunalt VA. De anser att fastigheterna inte ska kunna tvångsanslutas till kommunalt VA och att
frågan om anslutningsavgift måste redas ut. De vill också att det ska tydliggöras hur den ekonomiska
situationen förändras för fastighetsägaren sett till övriga punkter.
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Kommentar
En dialog kommer att hållas mellan kommunen och styrelsen.
34. Espen Liberg

inkom den 28 februari 2018

Personen är positiv till anslutning av kommunalt vatten och avlopp i Eriksberg och önskar påskynda
anslutning.
35. Roni Ahlqvist

inkom den 28 februari 2018

Personen önskar att området Eriksberg/Raskeboda ska anslutas till kommunalt VA nu för att skydda
Örnässjön och Lillsjön.
36. Magnus Andersson

inkom den 28 februari 2018

Personen önskar att Murartorp ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i samband med
anslutningen av Eriksberg.
Kommentar
De områdeslinjer som presenteras i planen är ungefärligt angivna och inte representativa för vilka
fastigheter som kommer att anslutas.
37. Roger och Christina Nordlander

inkom den 28 februari 2018

Personerna önskar att anslutning av Eriksberg till kommunalt vatten och avlopp ska påbörjas år 2020
och att Eriksberg ska detaljplaneläggas i samband med det.
38. Orvokki Knuutinen

inkom den 28 februari 2018

Personen tillsammans med många andra skulle vilja ha vatten till Ängsudden tidigare än vad som
anges i planen (2028-2035). Analysrapport från enskild brunn som visar på bristande vattenkvalitet är
bifogat.
Kommentar
Med anledning av dålig dricksvattenkvalitet och att detaljplanearbete pågår i närheten har området
Ändsudden flyttats till den grupp av områden som ska anslutas under perioden 2020-2028.
39. Marcus Bonow

inkom den 1 mars 2018

Personen har lämnat information om att kvaliteten på vattnet i de enskilda brunnarna i området
Ängsuden är dåligt. Analysrapport från en brunn har bifogats. En webbenkät har genomförts som visar
att flera av de boende önskar ansluta till kommunalt vatten och avlopp tidigare än vad planen angett
(2028-2035).
Kommentar
Med anledning av dålig dricksvattenkvalitet och att detaljplanearbete pågår i närheten har området
Ändsudden flyttats till den grupp av områden som ska anslutas under perioden 2020-2028.
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Resultat av samrådet
Ändringar i förslaget
Följande revideringar har gjorts efter inkomna synpunkter:





Området Ängsudden har flyttats till gruppen 2020-2028 (från gruppen 2029-2035) eftersom
uppgifter om bristfälligt dricksvatten samt pågående detaljplan i närheten har kommit in.
Förtydliganden har gjorts kring hur enskilt dricksvattens kvalitet och kvalitet samt bristen på
kunskap inom området har spelat in i VA-utbyggnadsplanen.
Större hänsyn till dagvatten har tagits.
Förtydligande har gjorts kring den grupp som högst prioriterad. VA-utbyggnad för den
gruppen ska starta senast år 2020.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.

Underlagsmaterial
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunen.
Upprättad den 16 mars 2018 av
VA-enheten
Henrik Kristensson

Sarah Nilsson

VA-chef

VA-ingenjör
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TJÄNSTESKRIVELSE

Ida Brännström
Teknisk chef
Tillväxtkontoret/TA
+46 8-581 691 56
ida.brannstrom@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-04

TN 18/0126

Er beteckning

Tekniska nämnden

Uppräkning av taxa för upplåtelse av allmän
platsmark
Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar taxa enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. Taxan
börjar gälla 1 maj 2018.

Sammanfattning
För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen
indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade
kioskplatser, friluftsserveringar, reklamtavlor, cirkus med mera.
Kommunfullmäktige fastställde taxan den 3 maj 2012, § 23 och gav
Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, i uppdrag att besluta om förändringar
av avgifter enligt förändringar i konsumentprisindex.
Kontoret förslår att Tekniska nämnden antar föreslagen indexuppräkning av
taxan.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018

•

Kommunstyrelsens beslut den 23 april 2014, KS § 69

•

Kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2012, Kf § 23

Ärendet
För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift enligt taxa beslutade av
Kommunstyrelsen den 23 april 2014. Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 3
maj 2012, Kf § 23 uppdrogs till Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, att
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
konsumentprisindex.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

De nya avgifterna är omräknade utifrån konsumentprisindex för oktober 2017.
Omräkning innebär en höjning av taxan sedan 2016 med 2,9 %.
Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade kioskplatser,
friluftsserveringar, reklamtavlor, cirkus m.m. Upplåtelse av offentlig plats
omfattas inte av momsreglerna med undantag av skyltupplåtelse/reklamplats.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-04

TN 18/0126

Tillväxtkontoret föreslår att Tekniska nämnden antar föreslagen
indexuppräkning av taxan

Barnperspektiv
Enligt riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats debiteras inte föreningar och
skolklasser och barn påverkas därför inte negativt av beslutet.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Bilagor
1. Bilaga 1 Indexuppräkning torgplatser 2018
Beslut sänds till
• Kontaktcenter
• Akt
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Bashyra

Bastal
2009

I
I
I
I

6000
1500
700
200

300,17
300,17
300,17
300,17

jun.2009
jun.2009
jun.2009
jun.2009

II
II
II
II

3000
800
400
200

300,17
300,17
300,17
300,17

jun.2009
jun.2009
jun.2009
jun.2009

2 Säsongbetonade kioskplatser
6 månader
6 månader

I
II

3 Uteserveringar
(gångserveringar,
retaurangverandor
och liknande)
Perioden 1 april - 31 oktober
Perioden 1 april - 31 oktober

I
II

Objekt
Text

Avgiftsklass

Anm.

Index
2018

Anm Förändring Förändring i %

Taxa 2018

Anmärkning

A Försäljningsändamål
1 Torgplatser (ca 20 m2)
6 månader
1 månad
1 vecka
1 dag
6 månader
1 månad
1 vecka
1 dag

okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017

23,2
23,2
23,2
23,2

7,73
7,73
7,73
7,73

6464
1616
754
215

per plats
per plats
per plats
per plats

23,2
23,2
23,2
23,2

7,73
7,73
7,73
7,73

3232
862
431
215

per plats
per plats
per plats
per plats

4000 300,17 jun.2009
1500 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017
323,38 okt.2017

23,2
23,2

7,73
7,73

4309
1616

400 300,17 jun.2009
200 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017
323,38 okt.2017

23,2
23,2

7,73
7,73

431 m2 och säsong
215 m2 och säsong

B Annat merkantilt ändamål

323,38
323,38
323,38
323,38
323,38
323,38
323,38
323,38
323,38

323,38 okt.2017
500 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017

23,2

7,73

m2 affischyta och år,
539 exkl. moms

dock lägst

1500 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017

23,2

7,73

m2 affischyta och år,
1616 exkl. moms

Mindre reklamskyltar, skyltvaror
utanför butik, tidningsställ och
2 dyl.

40 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017

23,2

7,73

43 m2 per månad

okt.2017
okt.2017
okt.2017
okt.2017

23,2
23,2

7,73
7,73

162 per månad
1724 arrangör och dag

23,2

7,73

2693 arrangör och dag

43 m2 och månad
1293 lägst (per månad)

1 Affischpelare och reklamtavlor

3 Tivoli, mässor o dyl.

dock lägst

150 300,17 jun.2009
1600 300,17 jun.2009

4 Cirkus

2500 300,17 jun.2009

323,38
323,38
323,38
323,38

40 300,17 jun.2009
1200 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017
323,38 okt.2017

23,2
23,2

7,73
7,73

150 300,17 jun.2009
350 300,17 jun.2009

323,38 okt.2017
323,38 okt.2017

23,2
23,2

7,73
7,73

C Övriga ändamål

1 Byggbod, upplag av
byggmaterial,
byggnadsställningar.

2 Container

Avgiftsklasser
I Särskilt gott läge; Kungsängens Torg, Bro C och Tibble torg
II Normalt läge; platser som ej kan hänföras till I
Bashyra: fastställd juni 2009
Reviderad 2018-02-20
KPI okt 2017

INDEXUPPRÄKNING TAXA ÅR 2018

162 per dag
377 lägst

