
 

  



 

 
 

Uppföljning och revidering 

VA-planen ska följas upp en gång varje år i syfte att planens intentioner efterföljs. Revidering av 
VA-planen ska ske vid behov då planens innehåll i väsentliga delar är inaktuell. VA-planen ska 
revideras senast nästa mandatperiod (2019-2022). 
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DEL 1 – ÖVERSIKT
INLEDNING 
Översikten beskriver förutsättningarna för vatten och avlopp i Eksjö 
kommun. Information om reningsverk, vattenverk och verksamhetsområden 
för kommunalt vatten och avlopp redovisas för varje ort där detta är aktuellt 
idag.  

Vattenförsörjning och avlopp är antingen kommunalt eller enskilt. Eksjö 
kommun och Eksjö Energi planerar för fortsatt utveckling av VA i 
kommunen. Några fokusområden har valts ut för att studeras närmare i 
planen. Dessa områden har olika förutsättningar och presenteras översiktligt i 
den här delen.  

Kommunens sjöar och vattendrag påverkas av de aktiviteter som finns runt 
omkring dem – såsom reningsverk, större jordbruk och övergödning, samlad 
bebyggelse och mänsklig aktivitet samt enskilda avlopp. Utifrån 
miljökvalitetsnormer vatten (MKN vatten) har sjöar och vattendrag fått en 
statusklassning utifrån ekologisk status, vilket ger en indikation på var 
åtgärder bör vidtas för att förbättra vattenkvaliteten.  

Utvecklingen av kommunalt vatten och avlopp beror även på möjlighet till 
utveckling av områden, industri eller verksamheter, ekonomi och hur projekt 
samordnas och är beroende av varandra. I Del 3 - handlingsplan redovisas de 
olika fokusområdena och hur arbetet planeras under planperioden.

 

Del 1 avslutas med en beskrivning av dagvatten i kommunen utifrån 
inventeringen som Emåförbundet gjort. Recipientens vattenkvalitet påverkas 
av avrinningsområdet. Hårdgjorda och förorenade ytor har en snabb 
avrinning och en direkt och negativ påverkan på recipienten. 
Dagvattenåtgärder som både fördröjer, renar/förbättrar vattenkvaliteten och 
som förebygger översvämningsrisk föreslås i del 3. 
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VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH 
AVLOPP 
I Eksjö kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på 9 orter, 
från Eksjö i väster till Mariannelund i öster. De kommunala vatten- och 
avloppsanläggningarna ägs av Eksjö Energi AB som är VA-huvudman sedan 
2003. 

Vad är ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp? 
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat 
område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom 
kommunala VA-anläggningar.  

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns 
inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller, Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412). Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar 
förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett 
verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter 
och skyldigheter.  

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska 
tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.  

Vad innebär det för en fastighet att ligga inom ett 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?  
VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett 
verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har 
behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex. alltid ha behov av 
vatten och avlopp.  

Inom ett verksamhetsområde för VA har en fastighetsägare inte möjlighet att 
välja om fastighetens vatten- och avloppsförsörjning ska ske via den 

kommunala VA-anläggningen eller enskilda (egna) VA-anläggningar. 
Försörjningen ska ske via den kommunala VA-anläggningen och nyetablering 
av enskilda VA-anläggningar godkännas inte.  

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala 
avgifter för vatten- och avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar 
om vilka avgifter och bestämmelser som gäller genom fastställande av VA-
taxa och ”Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna 
Vatten- och Avloppsanläggning” (ABVA).  

 

Vad innebär det för en fastighet att ligga utanför ett 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?  
Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett 
verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter 
utanför ett verksamhetsområde för VA i normalfallet ska anlägga enskilda 
(egna) anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande 
lagstiftning. Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att 
fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland 
erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är VA-tekniskt möjligt och att 
tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. De kommunala VA-
anläggningarna är dock oftast dimensionerade för att enbart klara VA-
försörjningen inom ett fastställt verksamhetsområde.  

Kommunal VA-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal, som 
bl.a. innebär att VA-taxa och Allmänna bestämmelser för brukandet av 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning tillämpas. 
Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de ledningar 
och ev. VA-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad 
förbindelsepunkt vid befintliga kommunal huvudledning. Fastighetsägaren 
måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan behövas för 
ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.  
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Fastigheten förvärvar aldrig så kallad brukningsrätt vid anslutning till 
kommunalt VA utanför ett verksamhetsområde, vilket innebär att rättigheten 
till kommunal VA-försörjning upphör om det ingångna avtalet sägs upp. 
Avtalet upprättas normalt med en uppsägningstid av sex månader för båda 
parter.  

Brukningsrätt, rättigheter och skyldigheter 
I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för 
kommunal VA-anslutning förvärvar fastigheten så kallad brukningsrätt. 
Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten har rätt till kommunal vatten- 
och avloppsförsörjning för all framtid.  

Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en 
betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang 
som inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA-anslutningen upphör ska 
brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA-
huvudmannen i framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta 
underhåll och upprätthållande av de ledningar och VA-verk som förser 
samtliga fastigheter inom verksamhetsområdena med VA-försörjning. 

Vattendirektivet 
Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. 
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna 
minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 
Vattendirektivet antogs 2000 och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla 
vatten. 

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika 
arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009. En cykel 
inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget 
används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, 
fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
nå god vattenkvalitet. 

Enligt vattendirektivet ska alla vatten uppnå god ekologisk status, det vill 
säga befinna sig nära naturliga förhållanden, år 2021. Inga vatten får heller 
försämras. 

Lagen om allmänna vattentjänster 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att 
ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Enligt 6 
§ LAV är det kommunens skyldighet att snarast se till ordna med vatten och 
avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen 
följer denna lag.   

Enligt förarbetena till lagen om allmänna vattentjänster är 20-30 fastigheter 
tillräckligt för att kommunen ska vara ansvarig för att ordna vatten- och 
avloppsförsörjningen. Om bebyggelsen ligger så samlad att det till exempel 
finns risk för förorening av dricksvattentäkter kan färre antal fastigheter 
räcka. Även enstaka fastigheter som har ett planmässigt eller annat samband 
med en allmän va-anläggning kan tas med i ett verksamhetsområde. Enligt 
praxis har skyddet för miljön i vissa fall inneburit att så få som 10 fastigheter 
ansetts utgöra ett större sammanhang där närheten till andra fastigheter inte 
spelar någon roll. 

För bebyggelse utanför kommunala verksamhetsområden har kommunen 
ingen skyldighet att lösa VA-frågorna så länge det inte finns behov av en 
samlad lösning av miljö- eller hälsoskäl. 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning/kartlaggning-av-ytvatten.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning/overvakningsprogram-for-ytvatten.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning/statusklassning-av-ytvatten.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-ytvatten.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning/atgardsprogram-inom-vattenforvaltningen.html
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Verksamhetsområden i Eksjö kommun 
Nedan presenteras gällande verksamhetsområden i Eksjö kommun (vid 
planens antagande). 

Eksjö tätort 
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VATTENFÖRSÖRJNING 
Enskilda vattentäkter 
De enskilda vattentäkterna i kommunen uppgår till ca 2 300 stycken. De 
utgörs av både borrade och grävda brunnar. Dricksvattnet kan bland annat 
påverkas av försurning av grundvattnet vilket kan leda till korrosion på 
vattenledningar och förhöjda kopparhalter i vattnet som följd och det kan 
förorenas av smältvatten, bristfälliga avloppsanordningar eller av 
djurspillning/gödsel. Förekomsten av radon i grundvattnet har, med några 
undantag, visat sig ligga på en låg nivå. 

Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten. 
Livsmedelsverket har gett ut allmänna råd till hushåll med enskilda 
vattentäkter. 

Vattenverk 
I Sverige finns 1 750 vattenverk där det produceras upp emot 900 miljarder 
m3 dricksvatten per år. 

Ytvattenverken är få men stora och försörjer framförallt storstäderna med 
dricksvatten. I vårt land finns det 170 stycken som tillsammans producerar 
hälften av allt dricksvatten. Ytvattenverk har en beredningsprocess i flera steg 
som alltid avslutas med desinfektion i en eller annan form. 

Grundvattenverken är fler, ca 1450 stycken. Merparten av dem förser färre 
än 2000 personer med dricksvatten.  Ca 130 vattenverk använder konstgjort 
grundvatten, där ytvatten långsamt infiltreras till grundvattnet. För 
grundvatten är beredningen enklare på grund av bättre råvattenkvalitet. 

I Eksjö kommun finns totalt 7 vattenverk, som förser verksamhetsområdena 
med dricksvatten. Eksjö vattenverk tillämpar konstgjord infiltration för att 
dels att öka vattenmängden, dels att rena vattnet från bland annat järn. Även 
reservvattenverket i Hjältevad använder denna metod.  

Runt vattenverk upprättas vattenskyddsområden. Praxis vid avgränsning av 
vattenskyddsområden för grundvattentäkter är att dela in området i fyra 
skyddszoner, varav den som betecknar närmaste området kring vattentäkt och 
vattenverk kallas vattentäktzon. Vattentäktzonen bör vara inhägnad och 
otillgänglig för obehöriga. 

Nedan följer en tabell med basfakta kring Eksjö kommuns vattenverk.  
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Vattenverk Byggår Renovering 
(Senaste) 

Beskrivning Vattenproduktion  
[m3/dygn] 

Reservvattentäkt 

Nuvarande Max 
Eksjö 1916 2007 Vattenverksområdet är inhägnat. N. och S. Vixens vattenskyddsområde är 

fastställt 2018. Ränneslätts vattenskyddsområde är under revidering (fastställs 
under 2018). 
Grundvattenverk med konstgjord infiltration 
Fyra grusfilterbrunnar, varav två normalt används till dricksvattenproduktion 
och två för återinfltration pga. förhöjda järnhalter. 
Infiltrationen består av två dammar – en för infiltration av ytvatten från N. 
Vixen, en för återinfiltration av grundvatten från två av grusfilterbrunnarna  
Vattenbehandlingen består av luftning av grundvattnet, pH-justering och 
filtrering genom Dynasand-filter. 
Två mikrobiologiska barriärer för desinfektion: konstgjord infiltration och 
UV-ljus 

2 500  4 000  Anläggningen kan styras så att 
även ytvatten från Norra Vixen 
kan användas direkt som 
råvatten och beredas till 
dricksvatten. 

Mariannelund 1960-
talet 

Maskinell 
utrustning 
utbytt efter 
behov 

Området är inhägnat, revidering av vattenskyddsområdet pågår och det 
kommer att fastställas under 2018. 
Vattentäkt: Grävd brunn 
Vattenbehandling: pH-justering 
UV-ljus används som mikrobiologisk säkerhetsbarriär. 

 450  1 700  Saknas 

Hjältevad Mitten 
av 1970-
talet 

 Området är inhägnat, fastställt vattenskyddsområde under revidering. 
Två grundvattenbrunnar – vattentäkt för Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp 
och Bellö 
Vattnets pH-justeras vid beredningen 
UV-ljus används som mikrobiologisk säkerhetsbarriär. 
Mycklaflon (77 fastigheter) kommer förmodligen att anslutas till Hjältevads 
vattenverk. 

400  750  Saknas 

Bellö 1970-
talet 

2016 Området är inhägnat, fastställt vattenskyddsområde (1975) under revidering. 
Vatten från Hjältevads vattenverk används för distribution.  
Beredningen sker i Hjältevad. 
UV-ljus används för desinfektion 

35  200  Två lokala brunnar (tidigare 
använda för 
dricksvattenproduktion, en för 
återinfiltration pga. höga 
järnhalter och en för 
dricksvattenproduktion, vilket 
är möjligt att styra över till nu) 
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Gemensamt för samtliga Eksjö kommuns vattenverk är att anslutning för dosering av desinfektionsmedel finns om det skulle behövas. 

  

Vattenverk Bygg-år Renovering 
(Senaste) 

Beskrivning Vattenproduktion  
[m3/dygn] 

Reservvattentäkt 

Nuvarande Max 
Hult 1974  Vattenskyddsområde är under revision. Grundvattenverk med 

två brunnar. Vattenbehandlingen som sker vid beredningen 
består av filtrering genom alkaliska filter. UV-ljus används som 
mikrobiologisk säkerhetsbarriär.  

130 250 Saknas 

Höreda 1960-talet Början av 
1980-talet 
 
 

Vattenverksområdet är inhägnat med lågt staket och blivande 
vattenskyddsområde (fastställs troligen under 2018) 
Bergborrad brunn.  
Beredningen består av dosering av kaliumpermanganat med 
efterföljande filtrering (för att avskilja mangan)  
UV-ljus används som mikrobiologisk säkerhetsbarriär. 

25  75 Saknas 

Värne 1960-talet 1980-talet Vattenverket är i dagsläget inte inhägnat. Området är ett blivande 
vattenskyddsområde (fastställs troligen under 2018). 
Vid beredningen passerar vattnet en radonfälla.  
UV-ljus används som mikrobiologisk säkerhetsbarriär. 

 15  75  Saknas 

Kråkshult   Försörjer 7 fastigheter med vatten sedan länge.  
Vattenverket är inte inhägnat och vattenskyddsområde finns ej. 
Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Vattnet pumpas via 
en radonavskiljare ut på distributionsnätet.  
UV-ljus används som mikrobiologisk säkerhetsbarriär. 
 
 

2,5 10 Saknas 
Vattentillgången vid bevattning är 
begränsad. 
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Reservvattenutredning 
En långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning bygger på god kapacitet, god 
kvalitet samt att det finns reservvatten att tillgå, vilket blir särskilt viktigt vid 
långvariga torrperioder. 

Det finns flera hot och risker som kan försvåra eller hindra användningen av 
en råvattentäkt. Sammanfattningsvis kan dessa utgöras av utsläpp, olyckor 
eller annan förorening som påverkar vattnets kvalitet, klimatförändringar med 
bland annat häftigare skyfall och längre torrperioder som kan påverka både 
kvalitet och kvantitet samt natur- och kulturhänsyn som kan påverka 
möjligheterna till uttag av vatten. 

Den naturliga grundvattenbildningen vid Ränneslätt är otillräcklig för att 
försörja Eksjö tätort. Därför är denna förstärkt med infiltration av ytvatten 
från sjön Norra Vixen. Sjöarna Norra och Södra Vixen står i förbindelse med 
varandra genom en ca 300 m lång bäck. 

Vid långvariga perioder av vattenbrist kan dock sjönivån i Norra Vixen sjunka 
ned till eller under sänkningsgränsen så att tappning eller uttag till Ränneslätt 
måste minska. En utredning gjord 2017 föreslår att regleringsstrategin kan ses 
över för att öka kapaciteten kortsiktigt i Norra Vixen. Även rensning av 
vattendraget eller möjligtvis pumpning av vatten mellan Södra och Norra 
Vixen föreslås som en åtgärd. Dessa åtgärder är ännu inte helt utredda. Den 
viktigaste slutsatsen från utredningen är dock är att vattentillgången i Södra 
och Norra Vixen sannolikt är tillräcklig för att säkerställa en god 
vattenförsörjning för Eksjö tätort. 

För att se över vatten- och avloppshantering pga. ändrade förutsättningar 
(bl.a. bristen på råvatten som aktualiserades under sommaren 2016), har en 
arbetsgrupp med politiker och tjänstemän från kommunledning, 
samhällsbyggnadsnämnd och Eksjö Energi arbetat tillsammans från hösten 
2017.

Man har gått igenom kommunens presumtiva grund- och ytvattenresurser, 
vad det gäller risker och hot samt beräknad vattentillgång. Fem möjliga nya 
reservvattentäkter har identifierats. Man har även tittat på utveckling av 
befintliga vattentäkter. När det gäller de nya vattentäkterna har vattenuttag 
från Försjön bedömts som ett kostnadseffektivt sätt att komplettera 
nuvarande system. Tillsammans med Vixen-sjöarna skulle dessa tre sjöar 
räcka för att förse Eksjö med vatten under torrår.  

En övergripande studie av Försjön i Eksjös VA-system genomfördes 2018. 
Försjön bedömdes i denna ha goda förutsättningar att komplettera 
vattenförsörjningen för Eksjö tätort, eftersom den ligger relativt nära, är 
tämligen opåverkad och bedöms ha god vattenkvalitet. Samtidigt som man 
sammankopplar en råvattenledning från Försjön till Eksjö skulle man kunna 
passa på att sammankoppla vatten och eventuellt avlopp för Hult med Eksjös 
VA-system. Då skulle även Hults samhälle förses med reservvatten. Detta 
skulle också skapa möjligheter för ett framtida gemensamt VA-system längre 
österut i kommunen. 

Mot bakgrund av dessa utredningar förordas Försjön som reservvattentäkt.  
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AVLOPP 
Enskilda avlopp 
Av Sveriges befolkning är ca 10 % anslutna till enskilda avloppsanordningar 
eller andra små avloppslösningar. Dessa anordningar beräknas svara för lika 
stor närsaltsbelastning på sjöar och vattendrag som de kommunala 
reningsverken gör. Närsaltsbelastningen utgörs främst av fosfor och kväve och 
ett otillräckligt renat avloppsvatten som släpps ut kan bidra till övergödning av 
sjöar och vattendrag med bland annat igenväxning, algblomning och syrebrist 
som följd.  

Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan förutom risken för övergödning även 
orsaka smittspridning. I hushåll finns mikroorganismer, virus och parasiter 
varav de flesta är ofarliga för människor, men vissa kan ge upphov till sjukdom. 
Det finns flera dokumenterade exempel på hur smittspridning skett via 
avloppsanordningar till dricksvattentäkter. 

I Eksjö kommun finns drygt 2000 enskilda avlopp.  I dagsläget bedöms nästan 
60 % av anläggningarna uppfylla miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten.  

Bedömningsgrunder 
Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten ska skyddsåtgärder beträffande 
hälso- och miljöskydd för en enskild anordning relateras till en normal eller hög 
skyddsnivå. Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån 
naturgivna och andra förutsättningar för områdena ifråga. 

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit bedömningsgrunder för små 
avloppsanordningar. Dessa är framtagna utifrån Naturvårdsverkets allmänna 
råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Syftet är 
att få en enhetlig bedömning och handläggning samt möjliggöra att små 
avloppsanordningar uppfyller gällande krav. Bedömningsgrunderna tar bland 
annat upp var hög respektive låg skyddsnivå råder. 

Kommunala reningsverk 
 
Reningsverk kan vara utformade på många olika sätt. Framför allt vill man 
rena avloppsvattnet från partiklar och övergödande ämnen (kväve och 
fosfor). De traditionella reningsstegen är mekanisk, biologisk och kemisk 
rening.  

Den mekaniska reningen består ofta av rensgaller för större föremål, sandfång 
där tyngre partiklar som till exempel sand faller till botten och 
försedimentationsbassänger där föroreningar tillsammans med en tillsatt 
kemikalie klumpar ihop sig och sedimenterar. 

Vid den biologiska reningen utnyttjas mikroorganismer för att rena vattnet 
från syreförbrukande ämnen i vattnet. Mikroorganismerna gör detta på ett 
naturligt sätt och gynnas av syretillförsel. Kväveföreningar i vattnet 
omvandlas till ofarlig kvävgas. I detta steg bildas ett bakterierikt slam som 
faller till botten. 
Kemisk rening görs främst för att rena vattnet från fosfor. En 
flockningskemikalie tillsätts som bildar flockar tillsammans med vattnets 
fosfor. Dessa sjunker till botten som slam. 

I Eksjö kommun finns 7 kommunala reningsverk. De är klassade som B- och 
C-anläggningar. Värne reningsverk är inte klassat. Beroende på verksamhetens 
omfattning och verksamhet delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B, eller C-
anläggningar. B- anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsen, medan C-
anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

De kommunala reningsverken listas i tabell nedan. Bellö reningsverk som är 
utfasat och ska rivas. Kråkshult har en avloppsbrunn som är inte är listad i 
tabell nedan. 
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Reningsverk Byggår Renovering 
(senaste) 

Beskrivning Nuvarande 
anslutning 

Dimension Recipient Brister 

Eksjö 1935-1976 
(kontinuer
lig 
tilbyggnad
) 

2002 
(slambehandling) 

B-anläggning 
Mekanisk, biologisk och kemisk rening 
med ett avslutande filtreringssteg. 
Avvattnat slam producerat i processen 
deponeras. 
Miljörapporter och periodiska 
besiktningar visar att anläggningen 
fungerar bra 

12 000 pe 
 

18 000 pe Eksjöån  

Mariannelund 1977 1999 B-anläggning 
Mekaniskt, biologiskt och kemiskt 
reningssteg. 

1 900 pe 
 

3 000 pe Silverån  

Ingatorp 1972 1999 C-anläggning 
Mekanisk, biologisk och kemisk rening 
Behandlar avloppsvatten från 
Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och 
Bellö 

1 400 pe 3 300 pe Bruzaån Höga flöden 
vid högt 
vattenstånd i ån 

Hult 1972  C-anläggning 
Mekanisk, biologisk och kemisk rening.  
I reningsprocessen producerat slam 
förtjockas och mellanlagras innan det 
transporteras till Eksjö 
avloppsreningsverk för avvattning. 

700 pe 1 100 pe (Dimensionerande 
ansluten folkmängd) 

Smedhemsån  

Höreda Början av 
1970-talet 

 C-anläggning 
Biologisk och kemisk rening.  
I reningsprocessen producerat slam 
mellanlagras innan det transporteras till 
Eksjö avloppsreningsverk för 
avvattning. 

175 pe 300 pe (Dimensionerande 
ansluten folkmängd) 

Ryningsholms-
bäcken 

 

Värne 1960-talet  Biologisk rening 
Slambehandlingen består av dekantering 
i ett slamlager före transport till Eksjö 
avloppsreningsverk för avvattning. 

75 pe 75 pe (Dimensionerande 
ansluten folkmängd) 

 Behov av 
renovering 
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KVALITETSPÅVERKAN 
Flera faktorer påverkar våra sjöar och vattendrag. VA-planen belyser både 
behovet av VA-system ur ett utvecklingsperspektiv men också ur ett 
miljöperspektiv kopplat till Miljökvalitetsnormer Vatten. Vattenkvaliteten ligger 
till grund för bedömningen av utvecklingsområden.  

 

Miljökvalitetsnormer Vatten (MKN) 

Den 15 december 2009 fastställdes miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vattenförekomster inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Utgångspunkten är 
att sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå god ekologisk och kemisk 
ytvattenstatus senast år 2015. Grundvatten ska uppnå god kvantitativ och 
kemisk grundvattenstatus senast år 2015.

 

  

Miljökvalitetsnormer i svensk rätt 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) – bestämmelser om kvaliteten på miljön i ett 
visst avgränsat område (t.ex. en vattenförekomst) 
 
MKN har två huvudfunktioner: 
 

1. En utgångspunkt för bedömningen i tillsyns- och tillståndsärenden 
enligt miljöbalken, vid meddelande av föreskrifter samt vid 
planering och planläggning 

2. Ligger till grund för åtgärdsprogram 
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Kalkning 
I Eksjö kommun har den östra delen i Brusaåns delnederbördsområde varit 
försurningspåverkad. En omfattande kalkningsverksamhet startade 1986 och 
kalkningsinsatser har sedan dess genomförts årligen i sjöar och på 
våtmarksytor. Syftet har varit att behålla den biologiska mångfalden och ett 
fungerande ekosystem i flertalet vattendrag. Kalkeffekterna följs genom 
vattenprovtagning och biologiska undersökningar såsom elfiske och 
bottenfaunaundersökningar. Kalkningsplanen revideras kontinuerligt där 
justeringar sker av kalkdoser, intervaller m.m. Glädjande är att luftföroreningen 
av svavel minskat kraftigt och att man nu kan se en återhämtning i 
vattendragen. Kalkdoserna har därför succesivt kunnat minskas med ca 50-70% 
under en tioårs period. Nästa fas blir att restaurera vattendrag som påverkats 
fysiskt, s.k. biologisk återställning och på detta sätt hjälpa naturen att återhämta 
sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jordbruk 
Jordbruket, oavsett om det är konventionellt eller ekologiskt, påverkar miljön 
runt omkring oss. Viss påverkan ses som positiv, till exempel att landskapet 
hålls öppet, medan annan påverkan är negativ, till exempel läckage av näring 
eller utsläpp av växthusgaser. Jordbruket i Eksjö kommun präglas av 
djurhållning och då främst mjölk- och nötköttsproduktion. Växtodlingen 
domineras av vallodling. Vallen är flerårig och marken därmed oftast bevuxen. 
Läckage av såväl kväve som fosfor är mindre från vallodling jämfört med t.ex. 
spannmåls- eller potatisodling. 

Näringsläckage, övergödning och försurning 
Kväve tillförs jordbruksmarken genom handels-, stall- och betesgödsel, slam, 
kvävefixering från baljväxter, luftnedfall och utsäde. En del av kvävet 
försvinner i samband med skörd när grödorna tas bort från åkern. Skillnaden 
mellan tillfört och bortfört kväve blir det överskott som riskerar att läcka ut i 
luft och vatten och orsaka övergödning. En stor del av kväveläckaget till sjöar, 
hav och vattendrag beror på jordbruket. Mest kväveöverskott finns på 
mjölkgårdarna. Läckaget är störst i södra och västra Götaland, där jordarna är 
lätta och det finns mycket djur. Dessutom är nederbörden stor och vintrarna 
milda i området vilket ökar läckaget. Kväve kan också läcka genom att 
ammoniak från gödsel avges till luften. När ammoniaken sedan faller ned igen 
kan den orsaka både försurning och övergödning.  

Fosfor är ett viktigt grundämne men också en ändlig resurs som bryts för 
framställning av bland annat fosfatgödsel till jordbruket. Fosfor binds i marken 
men riskerar att frigöras speciellt vid kraftiga regn eller snösmältning på 
lerhaltiga obeväxta och sluttande jordar. I områden med mycket djur kan fosfor 
spridas till marken via foder och gödsel. Fosfor har större betydelse än kväve 
när det gäller övergödning av sjöar och vattendrag. Jordbruket svarar för nästan 
hälften av fosforförlusterna. 
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Ekologisk status  
Ekologisk statusklassning enligt (VISS) kopplat till faktorer som påverkar 
vattenkvaliteten.   
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Omvandlingsområden och områden med sammanhållen bebyggelse
Följande områden är upptagna i VA-planen på grund av att bebyggelsen är 
samlad och därmed ger upphov till en viss påverkan på miljön. Efter 
genomgång av områdena har lämpliga åtgärder för respektive område tagits 
fram. Områdena är utpekade i karta och numrerade geografiskt.  

Ett prioritet 2-område innebär att Eksjö kommun ska redovisa vilka 
utredningar som krävs för att klargöra möjligheten om ansluta området till 
kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska redovisa inom vilken tid 

dessa utredningar kan vara klara och när nuvarande bebyggelse kan komma 
att anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning eller inte. 

 Föreläggande om kommunal VA-försörjning innebär att kommunen måste 
anordna anslutning enligt Länsstyrelsens föreläggande.  

Områdena beskrivs i Del 3- handlingsplan.

 

NR OMRÅDE RECIPIENT ANTAL 
ENHETER 

INFORMATION/ALLMÄNNA 
INTRESSEN 

TIDIGARE BESLUT 

1 Rosjön Rosjön 25-30  Prioritet 2-område (Lst) 
2 Klackasjön Klackasjön 15-25   
3 Södra Vixen  

(Tannarps-/Broarpsviken, 
Förenäs/Prosttorp, Ullinge) 

S. Vixen 50+ Natura2000-område 
Riksintresse naturvård 

Prioritet 2-område (Lst) 

4 Älgahultasjön Älghultasjön 10-15   
5 Havravikssjön Havravikssjön 15-25 Riksintresse naturvård  
6 Ingarp Russnäs Ingarpasjön 50+ Riksintresse naturvård  
7 Mellby - Söraby Solgen 25-35 Natura2000-område 

Riksintresse naturvård 
Prioritet 2-område (Lst) 

8 Mycklaflon  
(Gummarp/Norrsånna/Förenäs) 

Mycklaflon 50+ Natura2000-område 
Riksintresse naturvård 

Föreläggande om kommunal VA-försörjning (Lst) 

9 Börsebo  5-10  Prioritet 2-område (Lst) 
10 Grönebäck Lilla Bellen 15-25  Prioritet 2-område (Lst) 
11 Gynnesnöt Lilla Bellen 5-10  Prioritet 2-område (Lst) 
12 Kråkshult  30-50   
13 Spilhammar Mellersta 

Åsjön 
10-15 
(inklusive 
campingen) 

Riksintresse naturvård  



 

19 
 

  

Figur 2 Fokusområden i VA-plan 
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FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETET MED VA 

 

Miljökvalitetsnormer 
Sjöar och vattendrag har olika miljökvalitet. De sjöar och vattendrag som 
påverkas av näringsämnen och avlopp får en negativ påverkan på 
naturvärdena. Bedömningen görs med data från VISS, (Miljökvalitetsnormer 
vatten) som visar vilken status varje sjö och vattendrag har. VA-åtgärder 
prioriteras ur miljösynpunkt där statusen är måttlig/otillfredsställd. 

Samordning av projekt 
Områden är beroende av varandra och VA-åtgärder kan genomföras på ett 
sätt som samordnar flera projekt. Ett områdes utveckling kan vara beroende 
av VA-åtgärder i ett annat område. Samordning av åtgärder är nödvändigt, 
men innebär också att första åtgärden inte alltid görs där miljöpåverkan är 
störst eller där det finns bäst utvecklingsmöjligheter.  

Utveckling 
Att hitta områden och mark för nya bostäder och verksamheter är en grund 
för kontinuerlig utveckling av kommunen och med detta följer kravet på en 
ansvarsfull hantering av VA-frågan. Eksjö kommuns antagna strategi i 
Översiktsplanen om trekilometerstaden är ett led i att hålla ihop 
infrastrukturen och därigenom kostnaderna men idén om trekilometerstaden 
är inte alltid tillämpbar. Det finns flera områden som idag anses som 
attraktiva boendemiljöer så som Södra Vixen, Havravikssjön, Solgen med 
flera. som ligger utanför våra tätorter. För att dessa ska kunna utvecklas krävs 
en bättre hantering av framförallt avloppsvatten. Genom att vidga 

kommunens verksamhetsområden skapas således förutsättningar för nya och 
expanderande boendemiljöer utan att tära på vattenkvalitén. 

Ekonomi 
Det är viktigt att hålla isär VA-planens två huvudsakliga ekonomiska 
påverkansområden. Åtgärder kopplat till VA-huvudmannens område det vill 
säga reningsverk, vattenverk och ledningar kopplat till det allmänna nätet 
finansieras av VA-kollektivet med anslutningsavgifter och taxor. Dock kan 
skattekollektivet medfinansiera till en del i samhällsnyttiga projekt som skulle 
bli för kostsamma för VA-kollektivet att bära. Skattekollektivet del i VA-
planen ligger i arbetet med i huvudsak vattenkvalitétshöjande åtgärder så som 
förbättrad dagvattenhantering, kalkning och andra lösningar som syftar till att 
höja statusen i våra sjöar och vattendrag enligt miljökvalitetsnormerna. 
Skattekollektivets del hanteras inom ramen för både drifts- och 
investeringsbudget för Samhällsbyggnadsnämnden. 
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DAGVATTEN 
Arbetet med dagvattenpolicyn 
Arbetet med dagvatten i kommunen utgår från dagvattenpolicyns mål och 
strategier.  

Den inventering som gjordes av Emåprojektets dagvattengrupp i slutet på 90-
talet påtalade olika så kallade ”hotspots” som förordades vara föremål för 
åtgärder. De flesta av dessa ”hotspots” ligger i de centrala delarna där 
tillgängliga ytor för uppsamling i dammar eller magasin är mycket begränsade. 
Vid till exempel parkeringsytor och industrimark har dagvattenpolicyn inte 
följts i någon större utsträckning på grund av begränsade möjligheter. 

Emåförbundets dagvatteninventering 
Syftet med studien har varit att kartlägga dagvattnets föroreningsmängder, för 
att senare kunna gå vidare med mätningar och åtgärdsinsatser för att reducera 
föroreningsmängderna. Eksjö kommun har inte förtagit några mätningar och 
att ta fram en handlingsplan kvarstår. I studien har en klassificering av alla 
dagvattenområden inom Emåns avrinningsområde genomförts. Till grund för 
dagvattenklassificeringens resultat ligger dels hårdgjord yta (tak-, trafik- och 
industriyta) inom varje samhälle, dels en standardformel som tar hänsyn till 
framräknad dagvattenvolym samt schablonvärden för de vanligast 
förekommande föroreningarna.  

Inom Eksjö kommun finns det 9 samhällen med ett separat dagvattensystem 
som mynnar inom Emåns avrinningsområde. Dessa samhällen är Eksjö, 
Mariannelund, Hjältevad, Ingatorp, Hult, Bruzaholm, Bellö, Höreda och 
Värne. 

Eksjö tätort är den ort där man i inventeringen har identifierat områden som 
hotspots. Där klass 1 (hotspot) innebär störst risk för en negativ förändring i 
recipienten samt i slutänden även för Emån. I klassificeringen tas hänsyn till  

 

dagvattenområdets totala föroreningsmängd, recipientens rekreationsvärde 
samt recipientens retention. Områden klassade som hotspots i Eksjö tätort har 
fått klassningen på grund av höga föroreningshalter, liten retention innan det 
når Eksjöån samt Eksjöåns höga rekreationsvärde. Hotspot-områden 
sammanfattas i figur nedan.  
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Gemensamt för områdena är att de har en stor andel hårdgjord yta och en 
direkt påverkan på recipienten. Området Kvarnarp har den största påverkan. 
Området består av industri i den norra delen och bostäder och har 
Kvarnarpasjön som recipient.  

Sjukhusområdet, delar av centrum, regementsområdet och bostadsområdet 
Norrtull, samt Nannylundsområdet och bostadsområdet i anslutning till det 
har också hög påverkan på dagvattnet och klassas som hotspots. Anledning till 
detta är stor andel hårdgjord yta, trafik, föroreningskällor såsom industri och 
liten fördröjning innan dagvattnet når recipienten. Eftersom Eksjöån har 
höga rekreationsvärden bedöms områden runt den ha mer negativ påverkan. 

Övriga orter i kommunen har inga hotspots, men Mariannelund har det tredje 
största föroreningsutsläppet i Eksjö kommun. Området påverkar Brusaån.  

Kvaliteten på vattnet i våra omgivningar har under de senare åren allt mer 
uppmärksammats. Användningen av gröna ytor för hantering av dagvatten 
och annan öppen dagvattenhantering förespråkas i högre grad idag, då de har 
positiva egenskaper i form av fördröjning, infiltration och rening av dagvatten 
innan det nå recipienten.  

Resultaten från gjorda förorenings- och volymberäkningar samt 
dagvattenklassificeringar kan bland annat användas till att bedöma behovet 
samt lokalisering av olika reningsanläggningar för dagvatten, vilket innebär en 
optimering av befintliga men även framtida. Kommunerna som ingår i 
kartläggningen av dagvattenbelastningen på Emån är Vetlanda, Eksjö, Nässjö, 
Hultsfred, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn. 

Dagvattenhantering 
Dagvattenåtgärder har som syfte att minska den negativa påverkan på 
recipienten och minska översvämningsrisk. Klimatförändringar innebär 

kraftigare skyfall och högre översvämningsrisker, men också torrare perioder. 
Planering för att klara ökade mängder dagvatten och hushålla med 
vattenresurser är viktigt, och blir än mer viktigt i ett förändrat klimat.  

Dagvattenåtgärder kan göras för att undvika översvämningsrisk genom att 
skapa ytor för magasinering/lagring av vatten eller genom olika 
fördröjningsåtgärder. Åtgärder som fördröjer vatten kan även rena det innan 
det når recipienten genom att ta upp föroreningar och partiklar på vägen. En 
kombination av båda fördröjning för minskad översvämningsrisk och 
renande åtgärder är önskvärt.  

Stadsplanering baserad på ekologiska principer 
Generellt gäller att stadsplaneringen bör utgå från de naturliga 
förutsättningarna som finns inom planområdet, exempelvis avseende 
topografi, mark- och grundvattenförhållanden. Detta innefattar också att man 
bör studera vattnets flödesvägar, vilket är särskilt viktigt vid extrema 
nederbördstillfällen för att minimera skador på bebyggelse m.m., och att man 
bör inventera befintliga vattendrag. Ovan nämnda faktorer bör beaktas vid 
planering av stadsbebyggelsen och dess integration med utformningen av 
vattnets transportsystem (öppna diken) och reningsmetoder (dammar m.m.). 

Gröna ekostråk mellan stadsdelar: Dagvattnet kan transporteras öppet via 
diken från de urbana ytorna till gröna lågstråk mellan stadsdelar, innehållande 
parker, dammar, översilningsytor och/eller konstgjorda våtmarker för öppen 
rening av dagvattnet. Detta kan skapa en estetiskt positiv atmosfär i staden. 
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DEL 2 – VA-POLICY 
INLEDNING 
De vatten- och avloppssystem (inkl. dagvatten) som etableras och drivs i 
kommunen påverkar i hög grad förutsättningarna för att nå en hållbar 
samhällsutveckling avseende bland annat förvaltning av mark- och 
grundvattenresurser, smittskydd och en god ytvattenstatus. 

Genom VA-policyn tydliggör kommunen sina ambitioner och synsätt för 
dricksvatten- och spillvatten- samt dagvattenhantering. VA-policyn är också ett 
led i arbetet med att uppnå länets miljömål- Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 
våtmarker samt God bebyggd miljö. 

VA-policyn ingår i kommunens översiktsplan och utgångspunkt för VA-
policyn är gällande lagstiftning inom miljöbalken (MB), plan- och bygglagen 
(PBL) och allmänna vattentjänstlager (VA-lagen). 

VA-policyn är ett paraply- och styrdokument för planering, projektering, 
finansiering och prövning av vatten- och avloppshanteringen. VA-policyn är 
en del av VA-planen som ger stöd och vägledning för beslut i frågor om VA-
utbyggnad. 

VA-planen skiljer sig från tidigare planer inom VA-utbyggnad, från att i hög 
grad ha varit saneringsplan till att istället omformas till en utvecklingsplan. 

VA-planen ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både 
inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. VA-planen blir ett  

 

verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att 
visa var, när och i vilken ordning man ska bygga om eller ut den allmänna VA-
anläggningen. Det ger även en möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. 
Kommunen har inte någon skyldighet att trygga VA-försörjningen för alla i 
Eksjö kommun. 

Förslaget till VA-policy är framtaget av Samhällsbyggnadssektorn i samarbete 
med Eksjö Energi. 
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MÅL 
Övergripande mål 

• Kommunens hantering av VA-försörjningen ska kännetecknas av en 
långsiktig hållbarhet ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.  

• Kommunen ska tydligt kommunicera med god framförhållning till 
medborgarna vilka områden som inom planperioden är aktuella och 
där anslutning planeras, vilka områden där anslutning kan komma att 
bli aktuell på sikt samt vilka områden som inte är aktuella för 
anslutning till allmän VA-försörjning.   

• Kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk status 
(MKN).  

• Allmänna bestämmelser för kommunalt vatten och avlopp (ABVA) 
ska hållas uppdaterade och fastställas av kommunfullmäktige.  

 

Detaljmål och strategier 
VA-verksamhetsområden 

Mål 
• Verksamhetsområde eller alternativ för respektive utbyggnadsområde 

ska fastställas i ett tidigt skede (normalt i samband med 
detaljplaneläggning) 

Strategi 
• Lämpligaste huvudmannaskap ska bedömas i ett tidigt skede för varje 

område. 
• I frågan om enhetlig taxa eller särtaxa ska utgångspunkten vara en 

enhetlig taxa för all utbyggnad inom verksamhetsområdena. 

 

 

Vatten 

Mål 
• Kommunen ska sörja för en långsiktig hållbar vattenförsörjning inom 

fastställda verksamhetsområden 
• Störningar i den kommunala vattenförsörjningen ska minimeras. 
• Alla fastighetsägare som har enskilda vattentäkter ska känna till det 

egna ansvaret för skötsel av täkten samt att dricksvattnet är tjänligt. 
 

Strategi 
 

• Skyddsområden ska finnas för samtliga vattentäkter och vara aktuella. 
• Samtliga vattenverk ska ha tillgång till reservkraft. 
• Information om fastighetsägarnas ansvar för enskilda vattentäkter, hur 

de ska skötas och hur dricksvatten kan kontrolleras ska ges.  
• Vattenförsörjningsplan för bland annat beredskap vid akut 

vattenbrist ska finnas. 
• Ledningsnätet ska underhållas och förnyas i den takt som krävs för 

att säkerställa driftsäkerheten.  
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Avlopp 

Mål 
• Minimera miljöpåverkan och driftstörningar  
• Optimal rening ska eftersträvas i såväl kommunala reningsverk som i 

enskilda avloppsanläggningar 
• Alla fastighetsägare som har enskilt avlopp ska ha en anläggning som 

uppfyller miljöbalkens krav senast 2025. 
 

Strategi 
• De stora avloppsreningsverken och pumpstationerna ska ha en 

beredskap för reservkraft.   
• Regelbunden och avgiftsfinansierad tillsyn av enskilda anläggningar 

ska bedrivas. 
• Ett kontinuerligt uppströmsarbete ska bedrivas för att minimera 

föroreningar från spill- och dagvatten.  
• Underhåll av reningsverk, ledningar och pumpstationer ska ske i den 

takt att funktionen säkerställs. 
• Mängden tillskottsvatten till reningsverken ska minimeras. 
• Industrier får endast släppa processvatten till spillvattennätet efter 

samråd med VA-huvudmannen och i enlighet med Länsstyrelsens råd 
och krav. 

 

Dagvatten 

Mål 
• Dagvattensystemen ska vara utformade så att tätorternas byggnader 

och anläggningar inte skadas av dagvatten. 
• Dagvattensystemen ska utformas så att en så stor del av föroreningarna 

som möjligt kan avskiljas under vattnets väg till recipienten. 
• Dagvattenhanteringen tar hänsyn till framtida klimatförändringar.  

Strategi 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas i möjligaste mån 
• Biltvätt på dagvattenledningsanslutna ytor ska reduceras. 
• Gatuunderhållet ska inriktas mot att begränsa dagvattnets 

föroreningsinnehåll. 
• Dagvattenfrågorna ska utredas i all fysisk planering. 
• I detaljplaner ska höjdsättning ske med beaktande av 

dagvattenavrinning samt översvämningsrisk.  
 

Ytvatten  

Mål 
• Alla vattenförekomster i kommunen ska uppnå god ekologisk status.  

Strategi 
• Fördjupad recipientkontroll bör göras i de vattendrag som inte har 

ekologisk god status. 
• Om förhöjda näringshalter beror på punktkällor ska åtgärder vidtas av 

ansvarig för tillförseln.  
• Information sak ges till verksamhetsutövare om åtgärder som kan 

minska näringsläckage. 
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I väntan på allmän VA-anläggning 
• För en enskild avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav 

och som är nyare än 10 år finns möjlighet till viss ersättning vid 
övergång till kommunalt VA. Detta i enlighet med VA-nämndens 
domar. 
 

• Besked och beslut om bygglovsansökningar bör vid pågående 
detaljplaneläggning avvaktas färdig detaljplan om möjligt. Medges 
bygglov ska framtida anslutning till allmänt vatten och avlopp 
säkerställas i särskilt avtal mellan fastighetsägare och kommunen. 
 

• Bygglov får endast medges om det finns möjligheter att ordna vatten 
och avlopp på en fastighet (plan- och bygglagen 2 kap, 5 § 3pkt).  
För fritidshus och permanenthus med låg belastning förordas sluten 
tank som temporär lösning. För permanenthus med normal till hög 
belastning kan mer permanenta lösningar medges. Fritidshus eller 
permanenthus med befintligt men bristfälligt avlopp kan i 
undantagsfall tillåtas använda sitt nuvarande avlopp. Prövning ska ske 
i varje enskilt fall.  
 
 

• Om det av olika orsaker, t.ex. igensättning, är nödvändigt att anordna 
ett nytt enskilt avlopp på befintlig fastighet i dessa områden kan 
tillstånd och beslut utifrån anmälan för mer permanenta lösningar 

medges. Tillståndet och beslutet kommer då att tidsbegränsas utifrån 
de aktuella förutsättningarna och bedömning görs i varje enskilt fall. 

 

Anslutning till allmän VA-anläggning 
Vilka fastigheter ska anslutas till allmän VA-anläggning inom ett 
verksamhetsområde? 

• De som har enskild avloppsanordning som inte uppfyller 
miljöbalkens krav 

• De som har sluten tank 
• De som fått tidsbegränsade tillstånd.  

Anslutning ska ske inom ett år från att det är möjligt att ansluta 

Vilka fastigheter behöver inte anslutas till allmän VA-anläggning inom 
ett verksamhetsområde? (Anslutningsavgift måste dock alltid erläggas) 

• De som inte har vatten indraget i byggnad/-er. 
• De som är obebyggda. 
• De som har en avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav.  
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       DEL 3 – HANDLINGSPLAN
INLEDNING  
Åtgärderna i handlingsplanen syftar på olika sätt till att förbättra 
vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag och skapa bättre förutsättningar 
för människors hälsa. Recipienten påverkas på olika sätt av miljön runt 
omkring och av de aktiviteter som sker. 

I del 3 av VA-planen beskrivs handlingsplaner för avlopp, vattenförsörjning, 
ledningsnät och dagvattenhantering. Del 3 beskriver även översiktlig övrigt 
arbete som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.  

De områden med samlad bebyggelse som listats i Del 1 – översikt och som 
bedöms ha påverkan på miljön beskrivs mer detaljerat i den här delen. 
Lämpliga åtgärder för respektive område beskrivs. Inom planperioden 
genomförs eller påbörjas de områden som prioriteras högst utifrån ett 
miljöperspektiv, utvecklingsmöjligheter eller som har goda förutsättningar för 
att genomföras ur ett samordningsperspektiv.   

Slutligen beskrivs de ekonomiska aspekterna och finansieringen. 

  

Översikt av åtgärder 

 

VATTENFÖRSÖRJNING Dricksvattenförsörjning 

Reservvattentäkt 

AVLOPP Tillsyn av enskilda avlopp. Alla enskilda 
avlopp planeras vara åtgärdade till 2025 
vilket innebär en åtgärdstakt på ca 5 %. 

Reningsverk 

OMVANDLINGOMRÅDEN Bedömning, åtgärd, prioritering 

Områdena inom planperioden är: 

- Södra Vixen 
- Mycklaflon 
- Spilhammar 
- Havravik 

DAGVATTEN Identifiering av ”hotspots”, åtgärder för 
fördröjning och rening innan vatten når 
recipienten, framtida översvämningsrisk 

ÖVRIGA ÅTGÄRDER Kalkning för att motverka försurning 
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FINANSIERING
Grunderna för finansiering av allmänna VA-anläggningar finns i lagen om 
allmänna vattentjänster (SFS2006:412). Det innebär att fastighetsägare skall 
betala avgift för allmän VA-anläggning inom anläggningens 
verksamhetsområde om behovet med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Huvudprincipen är 
alltså att VA-kollektivet ska finansiera allmänna VA-anläggningar. Det kan 
dock i vissa fall finnas skäl till undantag, exempelvis om det avser åtgärder 
som är synnerligen angelägna av miljöskäl. 

Idag gäller fastställd taxa i Eksjö kommun. Taxan består av dels av en 
(engångs-)anslutningsavgift och dels en brukningsavgift. Brukningsavgiften är 
uppdelad på en årlig fast avgift och en rörlig del, som beror av 
vattenförbrukningen.  

Generellt gäller att reinvesteringar finansieras genom den befintliga rörliga 
taxan och nyutbyggnad finansieras av anslutningsavgifterna.  

Vid utbyggnad av ett omvandlingsområde betecknar täckningsgraden hur väl 
anslutningsavgifterna täcker kostnaden för utbyggnaden. Vid låg 
täckningsgrad i omvandlingsområden står VA-kollektivet, d.v.s. den fasta 
delen av brukningsavgiften, för hela mellanskillnaden. VA-kollektivets pengar 
får ej användas till annat än VA-utbyggnad. 

Anslutningsavgifterna bör täcka utbyggnadskostnaderna till 100 %. Detta har 
vi dock inte klarat historiskt i områden som ligger långt från tidigare 
verksamhetsområden. Inriktningen för kommande projekt blir därför att 
anslutningsavgiften skall stå för 80 % av finansieringen och VA-
kollektivet/miljöpeng/skattefinansiering skall stå för resterande 20 %.  

Översyn av taxan skall göras inför kommande år i samråd med 
Samhällsbyggnadsnämnden. Eksjö Energis verksamhetsplan och 
finansieringsplanering tillsammans med Samhällsbyggnads-nämndens 
utvecklingsprogram ligger till grund för kommande taxejustering. 

Skattefinansiering 
Skattefinansiering av omvandlingsområden kan ske när särskilda skäl 
föreligger, t.ex. om brandvatten behövs eller allmänna intressen finns. Om 
skattefinansiering beslutar samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. 
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MKN-vatten 
Hur förhåller vi oss til l MKN och vad gör vi? 

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. 
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna 
minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

 
Omvandlingsområdena för kommunalt VA syftar till att förbättra 
vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Utöver de områdena där 
kommunalt vatten och avlopp är aktuellt pågår projekt hos Emåförbundet som 
syftar till att förbättra de områden som riskerar att inte uppnå god ekologisk 
status. Emåförbundet arbetar bland annat med kontinuerlig recipientkontroll 
och provtagning, vattenhushållning, markavvattningsförbättringar, 
dagvattenåtgärder och restaurering.  Emån och dess avrinningsområde 
sträcker sig utanför kommungränsen vilket innebär att en helhetssyn är viktig 
för att kunna prioritera åtgärder. Emåförbundet sköter även 
kalkningsverksamheten åt Eksjö kommun för att minska försurningen i 
områden där försurning är ett problem.  
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VATTENFÖRSÖRJNING 

Handlingsplan reservvatten 
Ett inriktningsbeslut kring Försjön som reservvattentäkt togs av Eksjö Energi 
i april 2018 där följande punkter som rör reservvatten antogs:  

• Eksjö Energi AB ansöker om tillstånd för att rensa och sänka ån mellan 
Norra och Södra Vixen. 

• Försjön blir reservvattentäkt till Eksjö vattenverk.  

• Vid utbyggnaden av reservvattenledningen Försjön - Eksjö vattenverk ska 
förläggningen möjliggöra en sammankoppling i öst-västlig riktning.  

• Byggnationen av överföringsledningen Hult - Eksjö ska kompletteras med 
en avloppsledning dimensionerad för att ersätta Hults reningsverk 

En tidsplan har tagits fram för detta och enligt denna ska slutbesiktningen av 
arbetet ske i början av år 2024. 

Enligt tidigare antagen VA-policy ska även reservvattentäkt utredas för 
Hjältevad och Mariannelund. Ingen tidsplan finns för närvarande framtagen 
för detta. 

Handlingsplan vattenverk 
Här följer en sammanfattning av de planer som finns i dagsläget vad det gäller 
vattenverken i kommunen: 

• Höreda vattenverk planeras att förses med råvatten från Eksjö. En 
överföringsledning kommer att byggas. Höredas nuvarande 
vattentäkt kommer då att bli reservvattentäkt för Höreda samhälle. 
Eventuellt kan detta projekt genomföras i samband med att 
Ingarpsledningen byggs.  

• Hult vattenverk är i gott skick men det börjar bli gammalt. Både 
byggnadsmässigt och maskinellt behöver det ses över. Renovering är 
planerad att påbörjas under 2018.  

• Hult vattenverk planeras att omvandlas till ett reservvattenverk ifall 
utbyggnaden av Försjön som reservvattentäkt för Eksjö blir 
verklighet och även Hults samhälle sammankopplas med det nätet.  

• I övrigt inga förändringar eller större projekt planerade 
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AVLOPP 
Handlingsplan enskilda avlopp 
Tillsyn görs på anläggningar som är äldre än 20 år. Områdena väljs ut efter 
följande kriterier: 

• Närhet till sjöar och vattendrag. 
• Hur känslig respektive sjö/vattendrag är. 
• Vilken status avloppsanordningarna inom ett område har. 
• Om bebyggelsen är tät/samlad. 

 

Om det behövs ställs krav på åtgärder eller nyanläggning.  

Alla enskilda avlopp planeras vara åtgärdade till 2025 vilket innebär en 
åtgärdstakt på ca 5 %. 

Inom 1-5 år efter att en ny anläggning byggts görs en kontroll av att dess 
utformning och dimensionering överensstämmer med tillståndet.  

Handlingsplan reningsverk 

Här följer en sammanfattning av de planer som finns i dagsläget vad det gäller 
reningsverken i kommunen: 

• Eksjö reningsverk ska vara kvar och utvecklas på nuvarande plats, 
enligt inriktningsbeslut 2018-03-15. 

• Höreda reningsverk planeras att avvecklas och avloppsvattnet 
kommer att föras till Eksjö reningsverk. Detta kommer eventuellt att 
göras i samband med att Ingarp kopplas till Eksjös reningsverk. Om 
Ingarpsprojektet inte blir av kommer Höredaöverföringen göras i 
egen regi. I detta skede avvaktas beslut angående Ingarpsprojektet för 
att sedan ta beslut när det gäller Höreda. 

• I Värne ska ett nytt reningsverk byggas. Byggnadsarbetet planeras att 
påbörjas under hösten 2018. Det kommer att bli ett nytt 

minireningsverk på samma plats där det nuvarande reningsverket 
ligger idag.  

• Hult reningsverk planeras att avvecklas när avloppsledningen Hult - 
Eksjö tas i bruk i samband med att reservvattenledningen från 
Försjön till Eksjö byggs. 

 

LEDNINGSNÄT 

Handlingsplan ledningsnät 

Handlingsplanen gäller befintliga vattenledningar, spillvattenledningar och 
dagvattenledningar som ingår i det egna nätet. 

• Arbete pågår på Eksjö Energi AB med att kartlägga status och ta 
fram en långsiktig förnyelseplanering för ledningsnätet. I detta ska en 
hållbar förnyelsetakt tas fram och en prioritering göras av vilka delar 
av VA-anläggningen som behöver bytas ut/förnyas. 

• Ledningsförnyelse samordnas i möjligaste mån med kommunens 
beläggningsplan och även grävarbeten för till exempel fjärrvärme, el 
och fiber för att minimera kostnader och arbete. 
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OMVANDLINGSOMRÅDEN OCH 
SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE 
Inrättande eller utvidgning av kommunalt verksamhetsområde för VA är 
aktuellt i följande omvandlingsområden samt områden med sammanhållen  

 

bebyggelse. Ett omvandlingsområde är ett sammanhängande 
fritidshusområde där omvandling mot permanentboende pågår. Nedan följer 
en sammanställning för hur dessa områden kan lösa vatten och avlopp på 
lämpligast sätt. Omvandlingsområdena är numrerade geografiskt och inte 
efter prioritet.  
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Omvandlingsområden 
De åtgärder som planeras inom planperioden är: 

• Södra Vixen (Tannarps-/Broarpsviken, Förenäs/Prosttorp och Ullinge) 
(3) 

• Havravikssjön (5) 
• Mycklaflon (8) 
• Spilhammar (13)  

 

 

De omvandlingsområden som planeras inom planperioden presenteras ovan. 
Omvandlingsområdena är olika stora och är i nuläget olika långt planerade. 
Spilhammar är redan påbörjat och planeras inom planperioden vara 
färdigställt med kommunalt VA. Södra Vixen är ett område som är stort och 
som ännu är i ett tidigt planeringsskede, det planeras därför inte vara 
färdigställt under planperioden.  

Under planperioden är dessa områden fokus för arbetet med kommunalt VA.  

Miljökvalitetsnormer och områden inom planperioden 

 

Åtgärder i dess områden syftar till att förbättra kvaliteten på 
sjön/vattendraget. Enligt MKN vatten har sjöarna och vattendragen i gult 
måttlig ekologisk status, och Eksjöån har otillfredsställande ekologisk status. De 
objekt som ligger inom planperioden är inringade i figuren ovan.  
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Planering 
En uppskattning av planeringen för de olika omvandlingsområdena görs 
enligt figuren nedan. Den grå färgen illustrerar vilken fas området är i nu och 
den blå färgen illustrerar den fas området planeras vara i senast i slutet av 
planperioden. Större projekt görs i etapper, vilket betyder att planeringen sker i 
omgångar och modellen ovan används flera gånger för samma 
område/projekt. Ett område/etapp kanske kan tänkas vara klart när vatten 
och avlopp kan börja debiteras. 

 

De olika stegen i processen beskriver Eksjö Energis arbete med utredning, 
projektering och genomförande. Ett område kan anses vara färdigställt när 
anslutningspunkt finns upprättad.   

De områden som ingår i planen där bedömningen gjort att ingen åtgärd kommer 
göras har ingen tidslinje, då kommunalt vatten och avlopp inte är aktuellt.  

Det finns också områden som inte kommer ha påbörjats under planperioden, 
men som kan bli aktuella senare. Omvandlingsområdena har prioriterats, där 
de som har störst påverkan på recipienten, påverkar många människor, har 
fördelar ur ett samhällsutvecklingsperspektiv eller där det finns vinster i att 
samordna flera projekt har prioriterats högst.  
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1. Rosjön 
 

Åtgärd:  Ingen åtgärd 

Beskrivning 
Huvuddelen av bebyggelsen kring Rosjön ligger i Nässjö kommun.  2012 
meddelade Nässjö kommun att det inte finns några planer på att bygga ut 
kommunalt VA i området på åtminstone 10 år. 

Det är inte utrett om det förekommer särskilda svårigheter att inrätta enskilda 
vatten- och avloppsanordningar. 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen i Rosjön bedöms vara god. Halterna av 
näringsämnen ligger dock på gränsen mellan måttlig och god status. 
Belastning av näringsämnen bedöms utgöra en risk för övergödningsproblem 
och att god status inte uppnås 2021. Utsläpp av näringsämnen bör därför 
förhindras så långt möjligt. Med hänvisning till antalet fastigheter samt 
närheten till Rosjön bör det aktuella området omfattas av krav på hög 
skyddsnivå för miljöskydd.

 

Bedömning 
På grund av antalet fastigheter bedöms Rosjön inte uppfylla kriterierna i 6 § 
lagen om allmänna vattentjänster. Eksjö kommun kommer därför inte att 
upprätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer därför att bedriva tillsyn för att 
bristfälliga avloppsanläggningar ska åtgärdas.  
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2. Klackasjön (Risatorpet) 
 

Åtgärd:  Inga åtgärder görs inom planperioden. 

 

Beskrivning 

Klackasjön är inte klassad utifrån vattendirektivet. Sjön är dock känslig för 
näringspåverkan då det är en liten recipient som ligger högt upp i 
vattensystemet och har lång omsättningstid. Det förekommer kraftig 
igenväxning i sjön vilket tyder på näringspåverkan. Med hänvisning till 
bebyggelsens närhet till sjön bör avloppsanordningar inom det aktuella 
området omfattas av krav på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. 

Markförhållandena (kuperat, berg i dagen, närhet till sjön, egna vattentäkter, 
små fastigheter) gör det svårt att lösa avloppsfrågan genom enskilda 
anordningar. Vidare kan det närliggande militära övningsområdet innebära 
begränsningar att inrätta avloppsanordningar utanför de egna fastigheterna 
om det skulle behövas på grund av exempelvis närhet till vattentäkter. 

I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön och 
människors hälsa genom att de kan förorena grund- och ytvatten samt 
dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet tomter samt att flera av 
fastigheter i området är små, ligger tätt och delvis nära sjön.  

 

 

Bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms det nödvändigt att Risatorpet utreds ytterligare 
för att kunna klargöra om kriterierna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda eller inte.  
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3. Södra Vixen  
(Tannarps-/Broarpsviken, Förenäs/Prosttorp och Ullinge) 

 
Åtgärd:   Kommunalt VA inom nästa planperiod 

 

Beskrivning 
Områdena, Tannarps-/Broasviken, Förenäs/Prosttorp och Ullinge omfattar 
ca 80 % av det totala antalet sjönära fastigheter kring Södra Vixen. 

Södra Vixen är en ca 510 hektar stor näringsfattig klarvattensjö som ingår i 
Emåns vattensystem. Tillrinningsområdet består till största delen av 
skogsmark med en mindre andel odlad mark. Sjöns närmaste omgivning 
utgörs huvudsakligen av skogsmark med en liten andel myrmark och odlad 
mark samt vid den östra stranden av bebyggelse.  

På grund av sin långa omsättningstid (drygt 8 år) är känslig för 
näringspåverkan. Sedan 1980-talet har sjön blivit mer näringsrik. Sjön bedöms 
ha mycket högt naturvärde och omfattas av flera typer av områdesskydd. 

Ekologisk status 
Södra Vixens ekologiska status bedöms vara måttlig. Eftersom den ekologiska 
statusen försämrats och att enskilda avlopp anges vara en betydande 
påverkanskälla bedöms det viktigt att recipienten avlastas så långt som möjligt 
från utsläpp från enskilda avlopp. Vattenkvaliteten har försämrats senaste 
åren och tecken på övergödning är näringsläckage från sedimenten.   

Med hänvisning till den näringsbelastning som det stora antalet fastigheter 
bidrar med krävs hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt för 
avloppsanordningar inom de aktuella områdena. 

Länsstyrelsen har pekat ut Södra Vixen som prioritet 2-område.  

Markförhållandena (små fastigheter, närhet till sjön, hög grundvattennivå, 
egna vattentäkter, ytlig förekomst av berg samt vattenskyddsområde) gör det 
svårt att lösa avloppsfrågan genom enskilda anordningar. 

Det bedöms olämpligt från hälsoskyddssynpunkt att anlägga enskilda 
avloppsanordningar i områdena då flera av fastigheterna är små och det finns 
risk för förorening av närliggande grundvattentäkter samt grund- och 
ytvatten. 
 

Områdesskydd 
Ett område kan skyddas på olika sätt enligt miljöbalken. De vanligaste är 
naturreservat, riksintresse och Natura 2000. De skydd som gäller för Södra 
Vixen är att sjön är utpekad som Natura 2000-område, riksintresse för 
naturvård samt nationellt särskilt värdefullt vatten från naturvårdssynpunkt.  
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Anledningen till dessa skydd är förekomst av den starkt hotade 
undervattensväxten Sjönajas men även andra rödlistade arter samt en stor 
artrikedom. Vidare tillhör sjön naturtypen näringsfattig slättsjö vilken också 
bedöms vara skyddsvärd. Länsstyrelsen fastställde 2006 en bevarandeplan för 
Södra Vixen. Några av planens bevarandemål är att förekomsten av sjönajas, 
bandnate, styvnate och Nostoc-arter i sjön inte ska minska samt att Södra 
Vixen högst ska ha tillståndsklass 2 för bl.a. näringsämnen (totalfosfor). Som 
hot mot sjöns värden anges bl.a. utsläpp av föroreningar från t.ex. avlopp 
samt skogsbruk utan tillräckliga skyddszoner. 

Länsstyrelsen genomförde under 2009 en inventering av vattenväxter i Vixen-
sjöarna. I rapporten ”Undervattensväxter i Södra Vixen och Norra Vixen” 
(meddelande 2009:03) anges att samtliga av de rödlistade vattenväxter som 
påträffats i Södra Vixen skulle gynnas av åtgärder för att minska risken för 
övergödning av sjön. I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för bevarande av 
sjönajas beskrivs vattenvårdande insatser som minskar tillförseln av 
näringsämnen och minskar humushalten i vattnet som viktiga. 

Eksjö kommun nyttjar Norra Vixen som ytvattentäkt för dricksvatten. 
Eftersom Norra och Södra Vixen har förbindelse med varandra ingår också 
Södra Vixen i det nyligen beslutade skyddsområdet för vattentäkten. 

LIS- område 
Några områden runt Södra Vixen är utpekade som LIS- områden. Ett område 
är i Tannarp och syftet är att där ge möjligheter för nya etableringar och för 
att långsiktigt öka sysselsättningen. 

Konsekvensen av att Södra Vixen pekats ut som LIS-område med syfte att ge 
möjligheter till nya etableringar samt att långsiktigt öka sysselsättningen kan 
innebära en ökad näringsbelastning. Det bedöms därför viktigt att ha avgjort 
hur vatten- och avloppsfrågan i området ska lösas innan ytterligare 
etableringar tillåts i området.  

I kommunens dokument ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” framgår 
dock att ett av syftena vid utpekandet av LIS-områden har varit att få 
underlag för att förbättra VA-försörjningen. 

Bedömning 

På grund av det stora antalet sjönära fastigheter, Södra Vixens omfattande 
skyddsvärden och försämrade ekologiska status samt risken för olägenhet för 
människors hälsa och miljön bedöms områdena Förenäs/Prosttorp och 
Tannarp/-Broarpsviken uppfylla kriterierna i 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 
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4. Älghult 

Åtgärd:   Ingen åtgärd 

Beskrivning 

Älghultasjön är inte klassad utifrån vattendirektivet. Sjön är dock känslig för 
näringspåverkan då det är en liten recipient som ligger högt upp i 
vattensystemet och som har lång omsättningstid. Med hänvisning till 
bebyggelsens närhet till sjön bör avloppsanordningar inom det aktuella 
området omfattas av krav på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. 

Markförhållandena (hög grundvattennivå, närhet till sjön, egna vattentäkter, 
små fastigheter) gör det svårt att lösa avloppsfrågan genom enskilda 
anordningar.  

I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön och 
människors hälsa genom att de kan förorena grund- och ytvatten samt 
dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet fastigheter samt att flera 
av fastigheterna i området är små, ligger tätt och nära sjön.  
 

 

 

 

 

 

 

Bedömning  
På grund av antalet fastigheter bedöms Älghult inte uppfylla kriterierna i 6 § 
lagen om allmänna vattentjänster. Eksjö kommun kommer därför inte att 
upprätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp inom planperioden. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer därför att bedriva tillsyn för att 
bristfälliga avloppsanläggningar ska åtgärdas. 
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5. Havravikssjön 
 

Åtgärd:   Kommunalt VA 

 

Beskrivning 
Solgenåns (Solgen – Havravikssjön) ekologiska status bedöms vara 
måttlig och det bedöms därför viktigt att minska utsläpp av 
näringsämnen från enskilda avlopp. Med hänvisning till den 
näringsbelastning som omfattande bebyggelsen bidrar med bör 
avloppsanordningar inom hela det aktuella området omfattas av krav 
på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. 

Markförhållandena (hög grundvattennivå, närhet till sjön, små tomter) 
gör det svårt att lösa avloppsfrågan genom enskilda anordningar.  

I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön 
och människors hälsa genom att de kan förorena grund- och ytvatten 
samt dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet hus samt att 
flera av tomterna i området är små, ligger tätt och nära sjön.  

Bedömning 
På grund av antalet fastigheter samt områdets lokalisering finns risk för 
olägenhet för miljön. Havravik bedöms därmed uppfylla kriterierna i 6 
§ lagen om allmänna vattentjänster.
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6. Ingarp - Russnäs 
 

Åtgärd:  Gemensamhetsanläggning med anslutning det 
kommunala VA-nätet 

Beskrivning 
Det är inte utrett om det förekommer särskilda svårigheter att inrätta 
enskilda vatten- och avloppsanordningar.  

Planen för Ingarp-Russnäs innebär att en samfällighet för vatten och 
avlopp bygger och bekostar ett lokalt nät. Detta nät planeras att 
kopplas samman med Eksjö Energis nät. Därmed kommer Eksjö 
vattenverk att förse området Ingarp-Russnäs med vatten genom en 
överföringsledning. Samtidigt läggs en överföringsledning för 
avloppsvatten till Eksjö reningsverk. Projektet leds av samfälligheten, 
med bland annat Eksjö Energi som rådgivande organ. När 
utbyggnaden blir färdigställd är det tänkt att Ingarps samfällighet 
överlåter överföringsledningen till Eksjö Energi för drift. 
Samfälligheten ska äga och sköta det lokala nätet.  

Efter färdigställande av överföringsledningen tar Eksjö Energi AB över 
ägandet av denna för produktionskostnaden, dock högst 10 miljoner 
kr. Eksjö kommun medfinansierar överföringsledningen med högst 3 
mnkr. (Ks § 292, Dnr 2013-0605) 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen i Ingarpasjön bedöms vara måttlig. 
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7. Mellby – Söraby 
 

Åtgärd:  Inga åtgärder inom planperioden 

Beskrivning 
Solgens status bedöms vara måttlig. Mot bakgrund av att Solgens 
ekologiska status försämrats och att enskilda avlopp bedöms vara en 
betydande påverkanskälla bedöms det viktigt att recipienten avlastas så 
långt som möjligt från utsläpp från enskilda avlopp. Med hänvisning till 
den näringsbelastning som det stora antalet fastigheter bidrar med bör 
avloppsanordningar inom hela det aktuella området omfattas av krav 
på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. 

Länsstyrelsen har pekat ut Mellby som prioritet 2-område.  

Markförhållandena (täta jordarter, hög grundvattennivå, egna 
vattentäkter och små fastigheter) gör det svårt att lösa avloppsfrågan 
genom enskilda anordningar.   

I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön 
och människors hälsa genom att de kan förorena grund- och ytvatten 
samt dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet fastigheter, 
att många av anordningarna inte uppfyller dagens krav på rening av 
avloppsvatten samt att flera av fastigheterna i området är små och 
ligger tätt. 

Spillvatten från området kommer, enligt plan, att ledas till Värne 
reningsverk för behandling. En förutsättning för att det ska kunna ske 
är att det nybyggda reningsverket har tagits i drift. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 
På grund av antalet fastigheter i området finns risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Mellby/Söraby bedöms därmed uppfylla 
kriterierna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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8. Mycklaflon (Gummarp/Norrsånna/Förenäs) 
 

Åtgärd:   Kommunalt VA 

Beskrivning 

Mycklaflon är en näringsfattig klarvattensjö. Vidare är den ett Natura 
2000-område samt klassad som nationellt särskilt värdefull. Den 
ekologiska statusen i Mycklaflon bedöms som måttlig. 
 
Länsstyrelsen har förelagt Eksjö kommun att anordna allmän vatten- 
och avloppsanordning i dessa områden senast 31 december 2014. 
Arbetet pågår och en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har 
lämnats in till Mark- och miljödomstolen. 

Området beräknas vara färdigställt inom planperioden. 
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9. Börsebo 
 

Åtgärd:   Ingen åtgärd 

Beskrivning 
Länsstyrelsen har pekat ut Börsebo som prioritet 2-område.  

Det är inte utrett om det förekommer särskilda svårigheter att inrätta 
enskilda vatten- och avloppsanordningar.  

VA-avsättning till området har upprättats i samband med 
överföringsledningen Hjältevad-Bellö 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen i Brusaån (Högebro-Bruksdammen) bedöms 
vara måttlig. 

Bedömning 
På grund av det låga antalet fastigheter samt områdets lokalisering 
bedöms Börsebo inte uppfylla kriterierna i 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster. Eksjö kommun kommer därför inte att upprätta ett 
verksamhetsområde för vatten och avlopp, vilket innebär att vatten- 
och avloppsanläggningar fortsättningsvis kommer att vara enskilda. 
Möjlighet till anslutning till det kommunala nätet finns dock genom 
överföringsledningen mellan Bellö och Hjältevad. 
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10. Grönebäck
 

Åtgärd:  Inga åtgärder inom planperioden 

 

Beskrivning.  

Länsstyrelsen har pekat ut Grönebäck som ett Prioritet 2-område. 

Det är inte utrett om det förekommer särskilda svårigheter att inrätta 
enskilda vatten- och avloppsanordningar. 

Av Eksjö kommuns översiktsplan framgår att Grönebäck har pekats ut 
som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Syftet med 
LIS-området är att skapa ett större befolkningsunderlag på en liten ort 
för att ge förutsättningar för den service som finns idag och en framtida 
utökning. Konsekvensen av att Grönebäck pekats ut som LIS-område 
med syfte att öka befolkningsunderlaget kan bli en ökad 
näringsbelastning.  

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen i Stora Bellen bedöms vara god. Med 
hänvisning till antalet fastigheter samt närheten till Bellen bör det 
aktuella området omfattas av krav på hög skyddsnivå från miljöskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms det nödvändigt att området Grönebäck 
utreds ytterligare för att kunna klargöra om kriterierna i 6 § lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda eller inte.
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11. Gynnesnöt 
 

Åtgärd:   Ingen åtgärd 

 

Beskrivning 
Området ligger nära befintligt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Länsstyrelsen har pekat ut Gynnesnöt som ett Prioritet 2-område. 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen i Stora Bellen bedöms vara god. Med 
hänvisning till områdets lokalisering i kombination med antalet 
fastigheter bedöms området omfattas av krav på normal skyddsnivå 
från såväl miljö- som hälsoskyddssynpunkt. 

Bedömning 
På grund av det låga antalet fastigheter samt områdets lokalisering 
bedöms Gynnesnöt inte uppfylla kriterierna i 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 
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12. Kråkshult 
 

Åtgärd:  Inga åtgärder inom planperioden 

Beskrivning 
De flesta fastigheter försörjs av enskilda vatten- och 
avloppsanordningar, men några enstaka fastigheter i området betjänas av 
en kommunal anläggning.  

Sällevadsåns (Flen-Källan) ekologiska status bedöms vara måttlig. Med 
hänvisning till den punktbelastning som det stora antalet fastigheter 
utgör bör avloppsanordningar inom hela det aktuella området omfattas 
av krav på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt. 

Markförhållandena (täta jordarter, hög grundvattennivå, egna 
vattentäkter och små fastigheter) gör det svårt att lösa avloppsfrågan 
genom enskilda anordningar.   

I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön och 
människors hälsa genom att de kan förorena grundvatten samt 
dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet fastigheter, att 
många av anordningarna inte uppfyller dagens krav på rening av 
avloppsvatten samt att flera av fastigheterna i området är små och ligger 
tätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 
På grund av det stora antalet fastigheter finns risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Kråkshult bedöms därmed uppfylla 
kriterierna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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13. Spilhammar 
 

Åtgärd:   Kommunalt VA 

Beskrivning 
Bebyggelsen ligger i anslutning till mellersta respektive södra Åsjön. 
Delar av området är redan försörjt med kommunalt vatten. 

Eksjö kommun har fastställt kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Arbetet med utbyggnad av verksamhetsområdet pågå och 
beräknas vara slutfört under vintern 2018/19. 
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SAMMANSTÄLLNING 
Kostnad: Områden inom planperioden 
Södra Vixen 
 

Inom planperioden: Endast utredning och 
bearbetning/projektering. Uppskattad kostnad 
för projektet inom planperioden exkl. moms 
2 500 000 kr 
(Totalkostnad exkl. moms: 45 000 000 kr)  
Denna kostnad är baserad på tidigare 
projektkostnader gällande Bellö Hjältevad, 
Bänarp, Kvarnarp och Norra Hunsnäsen. Främst 
efter Bellö-Hjältevad, baserat på projektets 
karaktär. 
Uppskattad ledningslängd: 16.500m 

Höreda/Havraviken 
 

Totalkostnad exkl. moms:  
13 000 000 -15.000 000 kr  
Denna kostnad är baserad på tidigare 
projektkostnader gällande Bellö-Hjältevad, 
Bänarp, Kvarnarp och Norra Hunsnäsen. Främst 
efter Bellö-Hjältevad, baserat på projektets 
karaktär. 
 
13 000 000 kr om man räknar med att ansluta på 
Ingarpsledningen. 15 000 000 kr om man räknar 
med egen ledning till Nifsarpen. 

Spilhammar 
 

Totalkostnad exkl. moms: 1 250 000 kr  
Denna kostnad är baserad på tidigare 
projektkostnader gällande Bänarp, Kvarnarp och 
Norra Hunsnäsen. 
 

Mycklaflon  Totalkostnad exkl. moms:  
28.000 000 kr – 33.000 000 kr 
 
Den lägre kostnaden avser sjöledningsalternativet 
och den högre kostnaden 
landledningsalternativet. 

 

Kostnadsuppskattningarna är gjorda efter erfarenhet och schablonvärden och 
baseras på 2018-års prisnivå för samtliga områden förutom Mycklaflon som 
är gjord med noggrannare beräkningar och baseras på beräkningar från 2014. 

Ekonomisk påverkan för VA-kollektivet 

Taxorna kommer att behöva höjas i och med utbyggnad av 
omvandlingsområdena.  

Anslutningsavgifter 
Vid 100%-ig täckningsgrad kommer taxans avgifter att höjas i samma takt 
som utbyggnadens omfattning. I detta ingår både anslutningsavgift och 
brukningsavgift. 

Vid stor tätortsnära utbyggnad kommer höjningen att få större marginaler. 

VA-taxa 
Reinvesteringar som tagits upp i denna VA-plan rörande reservvatten, 
vattenverk, och kommunala reningsverk med mera kan komma att påverka 
den rörliga delen av taxan. 
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DAGVATTEN 
Dagvatten åtgärder 
I Eksjö tätort gjordes en inventering och förslag på dagvattenåtgärder av 
Emåförbundet. I den undersökningen identifierades områden med hotspots, 
utifrån det resultatet har fem fokusområden för dagvattenåtgärder valts ut. 
Eksjöån har en otillfredsställd ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Åtgärder som fördröjer vatten och samtidigt renar det bidrar till 
mindre påverkan på recipienten. I Eksjö tätort påverkas främst Eksjöån, 
Hunsnäsen och Kvarnarpasjön.  

Åtgärder för dagvatten görs lämpligast i samband med exploateringar eller 
andra projekt.  

Fokusområden 
De områden som valts ut har olika funktioner, men syftar till att fördröja och 
rena vatten. Där det finns tillräckliga ytor för magasinering eller större 
fördröjningsmagasin är detta även ett sätt att lagra vatten och minska 
översvämningsrisken. Områdena som valts ut är platser där det finns ytor att 
genomföra åtgärder på och har en positiv påverkan på recipienten genom att 
rena vattnet från de mest kritiska avrinningsområdena (hotspots).  
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1. Skiverstadsån 
Skiverstadsån rinner ut i Hunsnäsen. Ån har en direkt påverkan på 
Hunsnäsen och bedöms inte uppnå god kemisk status. En åtgärd är 
fördröjningsåtgärder längs med ån som minskar föroreningarna. 
Detta skulle innebära en mindre påverkan på recipienten vid höga 
flöden och samtidigt en bättre vattenkvalitet.  
 

2. Vildparken 
Eksjöån går genom Eksjö tätort och har ett stort 
upptagningsområde. Vildparken är en central yta som kan hantera 
vatten vid översvämning och på så vis minska belastningen på ån och 
riskerna att centrum och sjukhusområdet svämmar över. Ytan 
bedöms kunna användas som 
fördröjningsmagasin/damm/översvämningsskydd. Den här typen av 
åtgärd kan genomföras på ett sätt som tillför platsen estetiska 
kvaliteter.  
Åtgärder kan även göras på själva ån för att öka dess kapacitet att 
hantera skyfall.  

3. Storegårdsområdet 
Storegårdsområdet är till stor del hårdgjort med parkeringar och 
större takytor. Vatten från väg 40 rör sig också över detta område 
innan det når recipienten. Dagvattnet går idag direkt ut i Hunsnäsen.  
Åtgärder som reducerar föroreningar och näringsämnen innebär en 
mindre miljöpåverkan på sjön.  
 

4. Nannylund – Västra Brudbadet 
Nannylund och Västra Nannylund är aktuella projekt för utveckling i 
Eksjö. För att klara en ökad andel hårdgjord yta har 
fördröjningsmagasin planlagts på Västra Nannylund, med syfte att 
hantera dagvatten från dessa utvecklingsområden men även 
upptagningsområdet norr om området. Åtgärder görs i samband med 
exploatering (detaljplan Västra Nannylud, del av Bykvarn 1:1) 
Fördröjning och renande åtgärder innebär en mindre påverkan på 

Eksjöån, och magasin hanterar även områdets översvämningsrisker. 
Åtgärden föreslås i två steg, där vattnet både hanteras på 
Nannylundsområdet och öster om västra Brudbadet, innan det 
slutligen når Eksjöån.  
 

5. Kvarnarp 
I Emåförbundets utredning prioriteras åtgärder i Kvarnarp högst på 
grund av hög föroreningsmängd (>13,5 ton/år). 
Upptagningsområdet täcker både industriområdet i norra Kvarnarp 
och bostadsområden. Recipienten är Kvarnarpasjön. 
De största åtgärderna kan genomföras direkt norr om sjön, där det 
finns goda förutsättningar och stora ytor. Men mindre 
fördröjningsåtgärder kan även genomföras längre norr ut – mellan 
industrin och bostadsområdet. Öppna diken kan användas för att 
leda vatten längs med Vetlandavägen.  
Denna åtgärd prioriteras högst enligt Emåförbundets inventering, 
och kan genomföras etappvis.  
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Figur 3 Exempel på dagvattenhantering 

Många bäckar små 
Dagvattenhantering måste ses som en helhet. Både stora och små åtgärder för 
att hantera dagvatten är nödvändigt för att klara framtida risker och ökad 
mängd vatten.  

Förslag på åtgärder: 

 
Gröna ytor 
Gröna områden är positivt för hälsa, ekologi, luftkvalitet och är positivt ur ett 
dagvatten perspektiv.  Träd och gröna ytor absorberar vatten direkt vid källan 
och minskar avrinning. Gröna ytor bidrar med ekosystemtjänster, det vill säga 
funktioner som naturligt förekommer och gynnar människors välmående och 
livsvillkor – naturens gratisarbete.  

Gröna tak 
Hårdgjorda ytor är ofta asfalterade ytor såsom parkeringar och vägar men 
också tak. Gröna tak fördröjer avrinningen från byggnaderna, och minskar 
påverkan på marknivå. Beroende på vilken typ av vegetation som används 
kan gröna tak även bidra till bättre vattenkvalitet.  

Öppen dagvattenhantering 
Istället för att se dagvatten enbart som ett problem kan det ses som en 
kvalitet och resurs för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Öppen 
dagvattenhantering innebär att vattnet syns – dammar, diken, magasin osv. är 
exempel på detta. Öppen dagvattenhantering gör också att kapaciteten blir 
mer flexibel eftersom anläggningen inte ligger nergrävd i rör. 
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