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GÖTENE VA-PLAN 2014 

BILAGA 1: MODELL –  BEDÖMNING AV BEHOV AV FÖRÄNDRAD 

VA-STRUKTUR 

2014-10-09 

 

Bedömning av behov av förändrad VA-struktur 

 

 

1. Samhälle 

Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsetryck. 

Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området innefattar >60 hushåll (fritidsboende räknas som 0,5 hushåll) 

++ Området innefattar 20-60 hushåll (fritidsboende räknas som 0,5 hushåll) 

+  Området innefattar <20 hushåll (fritidsboende räknas som 0,5 hushåll) 

 

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av politiskt 

beslut, t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 
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++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas ej av 

politiskt beslut. 

+ Området är sammanhållen bebyggelse men har ej högt 

omvandlingstryck/bebyggelsetryck. 

 

2. Miljö 

Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient.  

Parametern, utsläpp, tar hänsyn den förorenande verksamheten/källan. 

+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, 

eller området har inte de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska 

kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön 

negativt, eller området har delvis de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

+  I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar 

miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.  

Parametern, recipient tar hänsyn tillnärheten till känslig recipient i tre nivåer: 

+++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område såsom Natura2000 eller 

kommunal badplats, (inom 500 meter) eller inom fastställt/föreslaget 

vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 meter från vattendrag eller sjö 

som är hårt belastat av näringsämnen.  

++ Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte 

uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning. 

+  Området ligger utanför ovan angivna områden. 

3. Hälsa 

Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.  

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller 

inte. 

+++ I området finns otillräcklig kapacitet. 

++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.  

+  I området finns tillräcklig kapacitet. 
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Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kav vara förknippad med 

vattenkvaliteten. 

+++  Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre 

kvalitetsproblem i stora delar av området.  

++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem 

i små delar av området. 

+  Mindre allvarliga problem finns området, eller inga problem finns i området.   

 


