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Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA 

 

 

1. Längd på överföringsledning till/från befintligt nät 

Som en del i bedömningen finns kriteriet Längd på överföringsledning till/från befintligt nät. 

Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till 

respektive område från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, 

varifrån dimension av spill- och dricksvattenledning är tillräcklig för områdets behov. Förslag 

på kriterier för bedömning av Längd på överföringsledning visas nedan. 

+++ Ingen överföringsledning krävs (dvs själva huvudledningen passerar genom 

området/i anslutning till området)  

++  Överföringsledning mellan 0,2-3 km  

+  Överföringsledning överstiger 3 km  

2. Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad 

inom ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd 

mellan tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de 

är desto bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av 

möjlighet. Förslag på kriterier för bedömning av Bebyggelsestruktur visas nedan.  
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Avstånd mellan tomter 

+++  Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 

husrader  

++  Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad 

+  Tomterna är glest belägna 

Storlek på tomter 

+++  Medelstorlek tomt ≤ 1500 m²  

++  Medelstorlek tomt > 1500 – 3000 m²  

+  Medelstorlek tomt  ≥ 3000 m² 

3. Anläggningstekniska förutsättningar 

Jordartsförhållandena och förekomst av berg inom ett område påverkar hur kostsamt det är 

att gräva och borra i marken. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs hur 

goda geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och 

höjdvariationer. Även ett geotekniskt stabilt område kan vara problematiskt för VA-

utbyggnad om höjdvariationerna inom området är stora.  Förslag på kriterier för bedömning 

av Anläggningstekniska förutsättningar visas nedan. 

 

+++  Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 

jordartsförhållanden (t.ex. sand, silt, finkorning morän) och flack terräng 

(höjdvariationer inom området är mindre än 10 m). 

++  Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra 

geotekniska förutsättningar och/eller kuperad terräng (höjdvariationen inom 

området är mellan 10 och 20 meter). 

+  Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma 

jordartsförhållanden (t.ex. lera, blockig morän, grus) eller berg i dagen och/eller 

kraftigt kuperad terräng (höjdvariationer inom området överstiger 20 m). 

4. Samordningsvinster 

Utbyggnad av VA till ett område kan gynna utvecklingen av närliggande områden, Det 

område som “får” VA blir mer attraktivt att bo och verka i vilket kan sprida sig till närliggande 

områden, även om dessa inte ansluts till allmänt VA. Möjligheterna för att skapa en förening 

och därigenom VA-anslutning även till närliggande områden ökar ju närmare allmänt 

verksamhetsområde för VA finns. Detta kan också bidra till att öka attraktiviteten i ett 

område som ligger i närheten av ett verksamhetsområde.  

Omvänt kan VA-utbyggnaden gynnas, och bli mer genomförbar, om utveckling av andra 

samhällsfunktioner sker parallellt. Det kan handla om utbyggnad eller upprustning av vägar 
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för bilar, gång- och cykeltrafikanter. Ledningsdragning för andra ändamål än VA, såsom 

fiber och fjärrvärme kan skapa samordningsvinster för de olika ledningsägarna. I 

bedömning av samordningsvinster beaktas sådana planer som det finns beslut kring eller 

som är föremål för utredning.    

Förslag på kriterier för bedömning av Samordningsvinster visas nedan. 

+++  Det finns goda förutsättningar för att VA-anslutning till området ska gynna 

utveckling av befintliga allmänna VA-system, utveckling av närliggande områden 

eller att VA-utbyggnaden gynnas av utbyggnad av någon annan 

samhällsfunktion, såsom vägar och andra ledningsslag. 

++  Det finns vissa förutsättningar för att VA-anslutning till området ska gynna 

utveckling av befintliga allmänna VA-system, utveckling av närliggande områden 

eller att VA-utbyggnaden gynnas av utbyggnad av någon annan 

samhällsfunktion, såsom vägar och andra ledningsslag.    

+   Det finns små eller inga förutsättningar för att VA-anslutning till området ska 

gynna utveckling av befintliga allmänna VA-system, utveckling av området eller 

närliggande områden eller att VA-utbyggnaden gynnas av utbyggnad av någon 

annan samhällsfunktion, såsom vägar och andra ledningsslag.    

5. Skyddsvärde 

De skyddsvärden som finns i kommunen, främst på Kinnekulle men även i andra delar, kan 

påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika områden. Områden som har så höga 

skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär normalt att kostnaden ökar. I 

områden som innehar höga skyddsvärden kan det krävas mer omfattande administrativt 

förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana förarbeten kan bland annat utgöras av 

markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden. Skyddsvärden utgörs främst av 

riksintressen och naturskyddade områden. Även badvatten kan utgöra ett intresse som 

påverkar möjligheten för VA-utbyggnad.  

Förslag på kriterier för bedömning av Skyddsvärde visas nedan. 

+++  Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad eller 

gör den administrativa processen är mer omfattande.    

++  Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en 

viss omväg eller som gör den administrativa processen är mer omfattande.    

+   Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en 

betydande omväg och samtidigt gör den administrativa processen är mer 

omfattande.    

 


