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VA för miljö och hälsa 

Johanna Blomberg,  VA-chef 



• Lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412, 6§:  

 

Med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön är 

kommunen skyldig att ordna med vattenförsörjning eller avlopp i 

ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse 

 

Lagen gör ingen skillnad mellan fritidshus och permanentboende 

Kommunalt VA för miljö och hälsa 



Kommunalt VA för miljö och hälsa, forts. 

• Brunnarna i Årsta Havsbad tillhör samma grundvattenmagasin. 

Tätbebyggt område. Dåliga förutsättningar för omhändertagande av 

BDT-vatten från enskilda avlopp. Risk för bakteriell förorening. 

 

• Saltvatteninträngning sker i kustområden när uttag av grundvatten 

överstiger det grundvatten som bildas.  

 

• Fosfor och kväve läcker till Horsfjärden och Östersjön. Att ersätta 

enskilda avlopp är ett viktigt steg mot att minska övergödningen i 

Östersjön. Åtagande enligt EU:s vattendirektiv.  

 

• Kommunala reningsverk har hårdare reningskrav än enskilda.  
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Tidplan och genomförande 

 

 

 



Avloppssystemets utformning 

 

LTA-system Lätt Trycksatta Avlopp 

Skandinavisk Kommunalteknik levererar LTA-enheter 

Två konventionella pumpstationer 

 



Samförläggning 

 

Gångbana 

Skanova lägger fiber för bredband i Årsta Havsbadsvägen 

Vattenfall förstärker elnätet 

 



Preliminär tidplan 

 
 

 

Etapp 1 – Januari 2014 – Oktober 2014 

Etapp 2 – Maj 2014 – Maj 2015 

Etapp 3 – September 2014 – September 2015  

Etapp 4 – November 2014 – November 2015 

 

Återställningsarbeten våren 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Etapp 1 

När närliggande etapp är färdigställd 

 

 

 

När finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA? 

 

 

 

Etapp 2-4 

När respektive etapp är färdigställd 

Etapp 2 – Juni 2015 

Etapp 3 – Oktober 2015 

Etapp 4 – December 2015 

 

 



Anslutning av fastigheter med förbindelsepunkt i etapp 1 

kan först ansluta när närliggande etapp är färdigställd 

 

 



Arbeten på den egna fastigheten 

 

Möjlighet att söka bygglov och att göra anmälan från 

och med den 20 mars 2015 

 

Rekommendation: Ta inte in en egen entreprenör 

innan etappen er fastighet ingår i är färdigställd. 

 

Flytta in saker som står utanför fastighetsgräns, t ex 

staket och egna buskar 

 



 

 

Hemsida: www.haninge.se/arstahavsbad 

 

Elektroniskt nyhetsbrev 

 

Informationsmöten inför varje etappstart 

 

Lokal kommer att finnas i Årsta Havsbad med 

representanter från kommunens VA-avdelning och 

från Skandinavisk kommunalteknik 

 

Anslagstavla vid torget 

 

 

 

 

Information om VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad 

http://www.haninge.se/arstahavsbad
http://www.haninge.se/arstahavsbad


VA – teknik och LTA 

Felix Lindberg, VA-ingenjör 



LTA – vad och varför? 

• Lätt Tryck Avlopp 

• Passar förhållanden i Årsta Havsbad 

• Tätt mellan hus och kuperad terräng 

• Besparingar i projektering och schakt 

• Varje fastighet har en pump som tar hand om spillvatten 

• Tidigare använt bland omvandlingsområden 

 



LTA – vilka enheter är det? 

• LPS 2000E bas 

 - Höjd: 2,6 meter 

 - In- och utlopp på frostfritt djup 

 

 

 

 



LTA – vilka enheter är det? 

• LPS2000EIV 

  - Höjd: 1,4 meter   

  - Isolerad. Klarar frostutsatta områden 

 



LTA på tomtmark 
• LTA – enhet som består av behållare och pump 

• Elcentral och larm 

• Självfall från hus till LTA. Resten sköter pumpen. 

• Kommunen är huvudman. Drift och underhåll för LTA, vattenmätare 

och ledningar utanför tomt.  

• Fastighetsägare ansvarar för ledningar innanför tomtgräns 

 

 
Vägledning av LTA-enhetens placering kommer att erbjudas 



Eget arbete på fastigheten – innan 

utbyggnad 

• 1 – Informationsmöten 

 - Ett par månader innan varje etappstart 

 - Hus som är aktuella för särskild byggetapp 

 - Detaljerad information om tidplan, anslutning, kostnad      

   och tekniska lösningar 

 

• 2 – Förslag på förbindelsepunkt och 

  - Skickas ut innan etappmöte till varje fastighetsägare 

  - Möjlighet att ge synpunkter och egen placering 

  - Rådgivning kommer också att erbjudas 



Eget arbete på fastigheten – innan 

utbyggnad 

• 3. Frischaktsavtal tecknas (skickas med förbindelsepunkt) 

 - Om det finns berg, kan det behöva sprängas bort 

 - 1,5 – 2 meter in på tomten 

 - Minskar kostnaden för fastighetsägaren och minskar   

   risken för framtida skador på kommunens ledningar 

 - Återställning av tomt görs när allt arbete till         

   förbindelsepunkt är utfört 

• 2 – Skicka in medföljande blankett 

-Godkännande av frischaktsavtal 

 -Godkännande eller eget förslag på anslutningspunkt 

 -Kontaktuppgifter 



 



Eget arbete på fastigheten – efter 

utbyggnad 

• 1 – Bygglovsansökan eller anmälan 

 - När ledningar är klara 

 - Ansök från och med 20 mars 2015 

 

• 2 – Kontakt med entreprenör 

  - När etapp är färdigställd 

  - Gräva ner ledningar och LTA 

  - Samla ihop och rekommendera 



Eget arbete på fastigheten 

• 3 – Vattenmätare 

 - Plats ska vara frostfri och lättåtkomlig  

 - Kommunen installerar mätaren, planer på insamling över 

   vintern 

 - Alt. Mätarbrunn vid tomtgräns eller 

 - ”vattenmätarlöst” abonnemang 

 

• 4 – Beställ LTA-enhet 

  - Blanketter skickas ut   

  - Information om installation 



Eget arbete på fastigheten 

• 5 – Valmöjligheter vid nedgrävning av ledning 

 

 -  Nära markyta i eluppvärmd isolerlåda.          

    Får ej stänga av värmekabeln 

  

 - Mellandjup. Kräver endast isolering 

   

 - Frostfritt. Kräver endast djup    

   

                  Ju ytligare ledning, desto mer isolering 



Eget arbete på fastigheten 

• 6. Godkännande av ledningar och LTA-enhet 

 - När ledningar är på plats i ledningsgrav        

   kontaktas kommunens kontrollant  

 - Efter godkännande fylls ledningsgraven 

 - Elektriker skickar in installationsintyg för el till LTA-enhet 

 

• 7. Påkoppling 

  - Kommunens kontrollant installerar               

    pumpen i LTA-enheten och kopplar på            

    vattenmätaren och nätet   

 



Skötsel 

• Vad får spolas ner i avloppet? 

 

 - Vatten från kök, toalett, duschoch tvätt  

 - Var noga att INTE spola ned: 

    Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc. 

 -Fett från stekpanna ska torkas bort med papper 

  

 



Om att stänga av strömmen över vinter 

• Strömmen till huset 

 - Kommunen tar in vattenmätare. Kräver      

   urtappning av vattensystemet samt att frostskydda   

   vattenlås  

 

 - Egen mätarbrunn vid förbindelsepunkt. Måste   

   beakta frysrisk  

 

 - Vattenmätarlöst abonnemang. Fast summa varje år.      

  



Om att stänga av strömmen över vinter 

• Strömmen till LTA - enheten 

 - Behöver elförsörjning året runt  

 - Kostnad för permanentboende: cirka 100kr/år 

  - Risk för att grundvatten läcker in i          

   spillvattenledning. Leder till översvämning om        

   elförsörjning stängs av.  

 Fastighetsägaren får betala reparationen.   
  

 



Avgifter för VA 

Ronny Jarnestedt, VA-utredare  



Anläggningsavgift för VA-nätet 
• En engångsavgift betalas för att ansluta till kommunens 

ledningsnät 

 

• Lagan om Allmänna Vattentjänster: betala avgiften för 

anslutning till ledningsnät, även om fastigheten inte ansluter till 

avlopp. 

 

• Lägre anläggningsavgift för fastigheter som inte drar in vatten till 

huset 

 

• Betalning när ledningsnät i etapp är utbyggd. Faktura skickas till 

fastighetsägaren.  

• Kommunen har skyldighet att ta ut särtaxa om kostnaderna 

överstiger det normala. Inte avgjort ännu  



Kostnadsexempel för boende  

• Dagvatten är inte inkluderat. Samfälligheten även fortsättningsvis 

kommer att ansvara för dagvattenhanteringen.  

• Alla avgifter är inklusive moms 

 



Anläggningsavgift för  VA-nätet 

• Installationsbidrag för LTA-enhet: Följer kommunens VA-taxa. För 

2013 är bidraget 14 500kr / ink.moms 

 

• Kostnad för ledningar på egen mark. Prisnivå beror på val, årstid, 

(bygg)konjunktur, markförhållanden, eget arbete mm.  

 

• Kontakta bank om lån för anläggningsavgift och övriga utgifter 

 

• För anläggningsavgift kan Haninge kommun erbjuda ett 10 –årigt 

lån. Ränta på 3% (för maj 2013).  

 

• Fredrik Celion,  tel. 08 - 606 84 82 



Brukningsavgift för VA 

• Brukningsavgift för det vatten som hushållet använder 

 

• Betalas sex gånger/år. Fast och rörlig del. Rörliga delen baseras på 

den mängd som hushållet använder 

 

• Vattenmätare för att mäta volym 

 

• Alternativ är ”vattenmätarlöst” abonnemang. Fast summa varje år.  
- Permanentboende : 200 m3/år  

     - Fritidsboende: 100 m3/år  

 



 

Information om enskilt avlopp och 

dricksvatten 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
(Smohf) 

•Stefan Engblom 

•2013-09-18 



 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

• Kommunalförbund som bildades 1 april 2008  

• Tillsyn i tre kommuner (Haninge, Nynäshamn och Tyresö) 

• Smohf är en myndighet med uppgift att arbeta så att 

miljöbalkens krav uppfylls 

• Enskilda avlopp och enskilt dricksvatten är två av våra 

tillsynsområden 



 
Förutsättningar i Årsta havsbad 

• Miljömässiga aspekter 

– Små tomter och tättbebyggt, svårt i många fall att anlägga 

ett enskilt avlopp. Svårt klara skyddsavstånd 

– Liten eller mindre god grundvattentillgång (enligt SGU) 

– Närhet till Östersjön och känslig recipient, enskilt avlopp 

bidrar till belastningen 

– Erfarenhet visar att minst 70 % av avloppen inte uppfyller 

lagkraven 

– Vattenskyddsområden 

 

 



 
Undantag för anslutning 

• Det finns möjlighet att få undantag att koppla på sig på 

det kommunala ledningsnätet. 

• Smohf är den myndighet som prövar ett undantag 

• Handläggningsavgift 

• Mer om undantag går att läsa på Haninge kommuns 

hemsida. www.haninge.se/Bygga bo och miljö/Vatten och avlopp/Aktuella VA 

arbeten/Årsta havsbad/Anslutning till VA nätet/Varför kommunalt VA/ 

 



 

Undantag för anslutning 
Vad du behöver tänka på 

• Enskilt avlopp 

– Krävs tillstånd för att inrätta ett enskilt avlopp, ansöker hos 

Smohf. Kostnad ca 7000 kr 

– Förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillstånd 

– Smohf prövar befintliga avlopp, mycket restriktiva! 

– Kräver skötsel, bl a slamtömning. Har en begränsad 

livslängd 

– Anläggningskostnad: 50 - 150 000 kr.  

– Driftkostnad: 1000 - 3000 kr/år. 

 



 

Undantag för anslutning 
Vad du behöver tänka på 

• Dricksvatten 

– Provta vattnet för att ta reda på att ditt dricksvatten har god 

kvalité (mikrobiologisk och kemisk analys) 

– Provtagning bör ske med ett intervall av 5 år, större 

samfällda anläggningar oftare 

– Analyskostnad ca 850 kr 

– Länk till beställningssida finns på www.smohf.se 

 

 

http://www.smohf.se/


 
Kontaktuppgifter till Smohf 

Servicetelefonens öppettider och telefonnummer   
Måndag - torsdag 9 -12, 13-16 

Fredag 9 -12, 13-15 
08 - 606 73 00 

miljokontoret@smohf.se 

 

Frågor om avloppsinventeringen i Haninge kommun 
Måndag - fredag 9 - 12.00  

08 - 606 93 50 
avlopp@smohf.se 

 

www.smohf.se 

 

 

mailto:miljokontoret@smohf.se
mailto:avlopp@smohf.se
http://www.smohf.se/


Projektorganisation för Årsta Havsbad 

Projektledare  Karl-Ossian Frimodt 

Projektadministratör Felix Lindberg  08-606 82 06 

VA-strateg  Ronny Jarnestedt 08-606 84 47 

Beställare/VA-chef Johanna Blomberg 

Byggledare  Torbjörn Byrnäs, InfraKonsult AB 

 

www.haninge.se/arstahavsbad 

 

arstahavsbad@haninge.se 
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