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BAKGRUND 
De senaste åren har flera frågor rörande enskilda avlopp aktualiserats. Under 2006 kom nya allmänna 
råd för enskilda avlopp från Naturvårdsverket, vilka är inriktade på vilken funktion en 
avloppsanordning ska uppfylla. Fokus läggs nu på att säkerställa en önskvärd reningsgrad hos 
anläggningen, istället för på dess tekniska utformning som tidigare.  I de nya råden har även begrepp 
som hög och normal skyddsnivå införts. Detta innebär att en recipients känslighet styr de 
funktionskrav som kan krävas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  
Det pågår också arbete med att införliva EU:s ramdirektiv för vatten. Här utgör de enskilda avloppen 
en betydelsefull miljöaspekt. Till följd av den gällande Lagen om Allmänna Vattentjänster (SFS 
2006:412) har kommunernas ansvar för att lösa VA-försörjningen ökat väsentligt. I lagen går att läsa 
följande: 
 

 6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän 
va-anläggning.  
SFS 2006:412 

 

Med större sammanhang menas enligt praxis samlad bebyggelse om ca 20-30 hus. I Bjuvs kommun 
finns i dagsläget drygt 400 fastigheter med enskilda avlopp, de flesta ligger dock ej i samlad 
bebyggelse utan oftast spridda över större områden. 

I områden där bebyggelsen förtätas blir det svårt att lösa vatten- och avloppsfrågan med enskilda 
anläggningar som ska uppfylla allt strängare krav på rening. Med tiden uppstår ett behov av 
gemensamma lösningar. 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR  
SPILLVATTEN 
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett. 
 
DAGVATTEN 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten samt husgrundsdräneringar. 
 
BDT-VATTEN 
Avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 
 
SKYDDSNIVÅ 
Bedömning av skyddsnivå ska ske utifrån recipientens känslighet för påverkan av utsläppet enligt ett 
antal miljö- och hälsoskyddskriterier i Naturvårdsverkets allmänna råd om avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten (NFS 2006:7). Hög skyddsnivå innebär strängare reningskrav än normal 
skyddsnivå. 
 
RECIPIENT 
Yt- eller grundvatten som tar emot utsläpp av spillvatten eller dagvatten. 
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MÅL 
Strategin ska utmynna i en prioriteringslista med områden för utbyggnad av kommunalt VA, riktlinjer 
för hantering av enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad samt riktlinjer för tillsyn i områden som inte 
inom överskådlig tid berörs av utbyggnad. 
 
Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få en gemensam syn på hur byggande på 
landsbygden kan medges och regleras. Vidare ska den fungera som ett underlag vid prövning av nya 
VA-anslutningar för bebyggelse på landsbygden. Strategin ska tydliggöra vad som kan förväntas inom 
närområdet ur VA-försörjningssynpunkt på kort såväl som lite längre sikt. Strategin ska, utifrån varje 
områdes förutsättningar, föreslå önskvärd framtida VA-lösning enligt följande tre grupperingar: 
 

I. Kommunalt VA 
II. Gemensamhetsanläggningar (GA), i första hand kretsloppsanpassade 
III. Enskilda anläggningar, i första hand kretsloppsanpassade 

 
En prioriteringsordning och en tidplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska 
presenteras (kort respektive långt perspektiv, med en brytpunkt på ca 10 år).  

Strategin skall ses som ett levande dokument. Utbyggnadsplaner är inte bindande utan det finns 
omständigheter som kan påverka prioriteringsordningen. 
 
I de fall där fastighet eller samfällighet, beläget utanför verksamhetsområde för VA, själv bekostar 
anslutningen, bör man ha rätt att koppla in sig på det kommunala VA-nätet – under förutsättning att 
kapacitet finns – till gällande anslutningsavgift för avtalskunder. 

STUDERADE OMRÅDEN 
Strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad bebyggelse (ca 20 fastigheter som ligger samlat). 
Dokumentet tar även upp områden med mindre antal fastigheter som ligger samlade och är 
prioriterade av Söderåsens miljöförbund på grund av miljömässiga skäl, områden som ligger i direkt 
närhet till kommunala ledningar utan att vara anslutna, samt områden där det finns framtida 
utbyggnadsplaner enligt gällande översiktsplan. 
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RECIPIENTER 
I Bjuvs kommun finns två huvudavrinnningsområden; Vege å samt Råån. Ca 90 % av kommunen 
avvattnas via Vege å och dess biflöden. Slutlig recipient för Vege å är Skälderviken, medan den för 
Råån är Öresund. Nedan följer korta beskrivningar av de stora vattendragens aktuella statusar. 
 
Vege å bedöms av vattenmyndigheten ha dålig till måttlig ekologisk status och vara negativt 
påverkad av övergödning och miljögifter. Risk finns att vattendraget inte uppnår god 
ekologisk/kemisk status till 2015 (VISS, 2012). 
Skälderviken är ett Natura 2000 område och bedöms av Vattenmyndigheten ha måttlig ekologisk 
status samt vara negativt påverkad av övergödning. Risk finns att god ekologisk status ej uppnås till 
2015. Målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 2021 (VISS, 2012). Enskilda 
avlopp bedöms vara den näst största orsaken till fosforläckage till Skälderviken (Länsstyrelsen 2009).  
Rååns dalgång är klassad som Natura 2000-område. Råån bedöms av vattenmyndigheterna ha 
måttlig ekologisk status och det finns risk att god status ej uppnås till 2015. Målet är att vattendraget 
ska ha uppnått god ekologisk status till 2027. Övergödning utpekas som ett av problemen i området 
(VISS, 2012). 
Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och problem med övergödning. Risk finns 
att god status ej uppnås till 2015 (VISS, 2012). 

 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
Kommunen är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Kommunala VA-
anläggningar ska ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön, enligt den gällande Lagen om Allmänna Vattentjänster. Den allmänna 
VA-anläggningens verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas. 
Om kommunen beslutar sig för att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas 
verksamhetsområdet till att omfatta det aktuella området. Då gäller vattentjänstlagen med dess 
bestämmelser om brukningsrätt och avgiftsskyldighet. Kommunen tar ut en anläggningsavgift av 
fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där 
inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala ledningsnätet sker. Anläggningsavgiften är 
en engångsavgift som regleras i en kommunal taxa och som ska täcka kostnaden för anläggning av de 
allmänna distributionsledningarna. Därefter betalar fastighetsägaren en årlig brukningsavgift som ska 
täcka kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningarna. Även brukningsavgiften regleras i en 
kommunal taxa. De kommunala taxorna beslutas av kommunfullmäktige. Om 
utbyggnadskostnaderna i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i 
verksamhetsområdet har kommunen en skyldighet att besluta om särtaxa (dvs. en förhöjd 
anslutningsavgift för fastighetsägaren) för området för att få full kostnadstäckning. 
 
Fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet är enligt VA-lagen avgiftsskyldiga när de blivit 
anvisade en anslutningspunkt. Det innebär att även om fastighetsägaren av någon anledning inte 
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ansluter sig till det kommunala ledningsnätet ska ändå anslutningsavgift betalas. Inom 
verksamhetsområdet för spillvatten godkänns normalt inga enskilda avloppslösningar.  
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UTBYGGNADSPLAN 
 
KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5 ÅR 
Mörshög 
Bjuvstorp - Gnejsgatan 

KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5 – 10 ÅR 
Södra Vram - Böketoftavägen 

I SAMBAND MED EXPLOATERING 
Tunnby/Fogdagården 

INTE INOM ÖVERSKÅDLIG TID 
Åbrovägen 
Ovansbyvägen/Åvarpsvägen 
Jordbergavägen/Åvägen 

POLICY FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING I AVVAKTAN PÅ UTBYGGNAD AV 
KOMMUNALT VA 
Söderåsens miljöförbund har 2011-08-30 fastställt följande policy för tillsyn och prövning i områden 
där kommunalt VA kommer att byggas ut. Policyn gäller spillvatten. 

INOM 5-10 ÅR 
Inom områden som kommer att anslutas till kommunalt avlopp inom 10 år kommer aktiv tillsyn inte 
att bedrivas. Tillsyn kommer att bli aktuellt först om fastighetsägaren inte ansluter sig till det 
kommunala VA-nätet trots att deras fastighet ingår i verksamhetsområdet. Ansökningar om tillstånd 
till enskilda avloppsanläggningar kommer att prövas. Ansökningar kan förväntas komma in i samband 
med bygglov eller där avloppet helt slutat fungera. Tillfälliga lösningar med tidsbegränsade tillstånd 
kan då övervägas i avvaktan på anslutning. Om avloppsfrågan inte går att lösa utan risk, t.ex. i 
tätbebyggda områden, kan tillstånd ej beviljas. 

INTE INOM ÖVERSKÅDLIG TID 
I områden som inte kommer att anslutas till kommunalt VA inom 20 år1 kommer tillsyn att bedrivas 
och krav ställas på att dåliga avlopp åtgärdas. I enlighet med projektplanen kommer 
problemområden att prioriteras, t.ex. byar med befintliga problem med dricksvattentäkter. I dessa 
områden kan det komma att bli omöjligt att lösa frågan i sin helhet med enskilda anläggningar. 
Gemensamhetsanläggningar kan då behövas och om det inte går att genomföra kan det bli 
nödvändigt att tvinga fram lösningar i kommunal regi. 

 

1 För Bjuvs kommun gäller tidsintervallet inom 10 år då inget av de studerade områdena bedöms falla 
inom kategorin 10-20 år. 
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BESKRIVNING AV OMRÅDEN PÅ LANDSBYGDEN 
I områden med samlad bebyggelse kan det vara svårt att lösa avloppsfrågan med enskilda 
avloppsanläggningar eftersom avstånden mellan fastigheterna är små. Det finns även risk för 
förorening av dricksvattenbrunnar. Nedan följer en genomgång av sådana landsbygdsområden i 
kommunen, vilken ligger till grund för utbyggnadsplanen i föregående kapitel. Områdena beskrivs 
vad gäller antal fastigheter, nuvarande vatten- och avloppslösningar, framtida planer m.m., en 
översikt av områdena finns i Figur 1.  

 
Figur 1 - Översikt över studerade områden 
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KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5 ÅR 

MÖRSHÖG 
 

 

Figur 2 – Fastigheter i Stora och Lilla Mörshög 

ORIENTERING 
I utkanten av Bjuvs tätort, strax söder om Findus-området, ligger Lilla och Stora Mörshög, se Figur 2. 
7 fastigheter ligger längs med Lilla Mörshögsvägen i olika samlad bebyggelse, samt ytterligare 4 
fastigheter längs södra delen av Enegårdsvägen. Fastigheterna ligger nära Boserupsbäcken. 
 
VA-SITUATION 
I området finns 3 slamavskiljare utan efterföljande rening. En av dessa slamavskiljare ägs av 
kommunen och till denna är 4 fastigheter anslutna, slutlig recipient är Boserupsbäcken. 2 fastigheter 
har en gemensam anläggning bestående av trekammarbrunn och stenkista. 1 fastighet har WC till 
sluten tank men det är okänt vart övrigt spillvatten avleds. 4 fastigheter saknas det uppgifter om. 
 
PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns inga planer på utbyggnad i området. 
 
BEDÖMNING 
Berörda fastigheter är högprioriterade för anslutning, området bör anslutas till kommunala 
spillvattenledningar inom 5 år. 
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BJUVSTORP - GNEJSGATAN 
 

 

Figur 3 - Fastigheter i Bjuvstorp, Gnejsgatan 

 

ORIENTERING 
I nordvästra delen av Bjuv, i hörnet Ekebrovägen/Tjutebrovägen, ligger en mindre samling 
fastigheter, se Figur 3. 

VA-SITUATION 
Några av fastigheterna (oklart vilka/hur många) är anslutna till en trekammarbrunn som ägs av 
kommunen. Kommunala ledningar finns på ett avstånd av ca 100 meter från denna.  
 
PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns planer på utveckling strax öster om Ekebrovägen. 
 
BEDÖMNING 
Berörda fastigheter är högprioriterade för anslutning, området bör anslutas till kommunala 
spillvattenledningar inom 5 år. 
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KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5 – 10 ÅR 

SÖDRA VRAM - BÖKETOFTAVÄGEN 
 

 
Figur 4 - Fastigheter längs med Böketoftavägen 

ORIENTERING 
Sydöst om Södra Vram ligger ca 20 fastigheter längs med Böketoftavägen, se Figur 4. Två av dessa 
ligger på andra sidan kommungränsen i Svalövs kommun. 
 
VA-SITUATION 
12 fastigheter har avloppsanläggningar som enbart består av slamavskiljning i trekammarbrunn eller 
annan äldre slamavskiljare. 3 stycken har trekammarbrunn följt av sandfilterbrunn, 2 fastigheter har 
WC till sluten tank men det är okänt vart övrigt spillvatten avleds. På en fastighet finns en 
trekammarbrunn följt av en ca 20 år gammal markbädd. Avloppsvattnet från området mynnar i 
Möllebäcken. För 2 av fastigheterna saknas det uppgifter. I området finns redan kommunalt vatten.  
 
PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns inga planer på utbyggnad i området. 
 
BEDÖMNING 
Överlag är avloppen i området mycket dåliga och orenat avloppsvatten släpps rakt ut i Möllebäcken. 
Med hänsyn till detta samt att det kommunala spillvattennätet ligger så nära, borde 
verksamhetsområdet utökas och omfatta även dessa fastigheter. Med tanke på att det behövs 
åtgärder i ledningsnätet nedströms, sätts tidsplan för kommunal utbyggnad i detta område till inom 
5-10 år så att åtgärder hinner genomföras innan anslutning till kommunalt spillvatten. 
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I SAMBAND MED EXPLOATERING 

TUNNBY/FOGDAGÅRDEN 
 

 
Figur 5 - Tunnby och Fogdagården 

ORIENTERING 
Strax nord-öst om Norra Vram finns en samling av fastigheter, se Figur 5. Dessa ligger nära eller i 
direkt anslutning till ett mindre biflöde till Vege å. De mest norrliggande fastigheterna ryms inom 
område där det finns förhöjd sårbarhet för grundvattenförorening. I söder ligger en fastighet som 
kallas Fogdagården.  
 
VA-SITUATION 
Fastigheterna som ligger söder om bäcken är anslutna till kommunalt vatten och husklungan i norr 
har en gemensam vattentäkt. I området finns 4 fastigheter som är anslutna till kommunalt avlopp, 3 
fastigheter har trekammarbrunn utan efterföljande rening, två har trekammarbrunn med 
efterföljande markbädd från 1989 respektive 2007 och 1 fastighet har en trekammarbrunn med 
osäker efterföljande rening. För 5 bostadshus saknar vi helt uppgifter om avloppet. 
 
PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns planer på att utveckla landsbygden i området med sammanlagt 30 
styckehus fram till 2025. Området ingår också i den fördjupade översiktsplanen för Söderåsen, där 
det pekas ut som lämpligt för ny och kompletterande bebyggelse. 
 
BEDÖMNING 
Berörda fastigheter är för få för att klassas som samlad bebyggelse, och ligger långt bort från 
kommunala VA-ledningar. Inom fem år beräknas det komma besked från Bjuvs kommun huruvida 
området är aktuellt för exploatering eller inte inom överskådlig framtid. Till dess avvaktar vi med att 
vidta några åtgärder i detta område.  
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INTE INOM ÖVERSKÅDLIG TID 

ÅBROVÄGEN  
 

 
Figur 6 - Fastigheter längs med Åbrovägen 

ORIENTERING 
Längs med Åbrovägen mellan Billesholm och Vege å finns en samling hus med 5 bebyggda fastigheter 
samt ytterligare 2 fastigheter längre norrut, se Figur 6.  
 
VA-SITUATION 
Dricksvatten fås från enskilda vattentäkter. Den samlade husgruppen på Åbrovägen har en 
gemensam vattentäkt placerad på Södra Vram 24:1. Längs Åbrovägen finns tre fastigheter som har 
avloppsanläggningar som enbart består av slamavskiljning i trekammarbrunn, tre stycken som har 
trekammarbrunn och sandfilterbrunn och en fastighet som har en 15 år gammal markbädd.  
 
PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns inga planer på utbyggnad i området. 
 
BEDÖMNING 
Eftersom fastigheterna är för få för att klassas som samlad bebyggelse, görs bedömningen att ingen 
utbyggnad av kommunalt VA ska ske i området inom överskådlig tid. 
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OVANBYSVÄGEN/ÅVARPSVÄGEN 

 
Figur 7 - Fastigheter längs med Ovanbysvägen/Åvarpsvägen 

ORIENTERING 
Precis norr om Billesholm, längs med Ovanbysvägen/Åvarpsvägen ligger 18 fastigheter, se Figur 7. 
Många av dessa fastigheter ligger nära Vege å eller ett tillflöde till ån. 
 
VA- SITUATION 
Dricksvatten fås från enskilda vattentäkter. Längs Ovanbysvägen/Åvarpsvägen saknas uppgifter om 
avloppen för 7 av fastigheterna. Fyra fastigheter har enbart trekammarbrunn, en har 
trekammarbrunn med sandfilterbrunn och två fastigheter har WC till sluten tank men det är okänt 
vart övrigt spillvatten avleds. På en fastighet finns en infiltration från 1992, på två fastigheter finns 
markbäddar (en från 2003 och en från 2002) och på en fastighet finns ett minireningsverk från 2005. 
  
PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns inga planer på utbyggnad i området.   
 
BEDÖMNING 
Eftersom en anslutning till kommunalt VA skulle innebära långa ledningssträckor, skulle en VA-
utbyggnad i området bli mycket kostsamt. Det finns inte heller några planer på ny bebyggelse i 
området. Området kommer inte att ansluta till kommunalt VA inom överskådlig framtid. 

 
 

 



   

15(16) 
 

JORDBERGAVÄGEN/ÅVÄGEN 
 

 

Figur 8 - Fastigheter längs med Jordbergavägen/Åvägen 

ORIENTERING 
Strax öster om Södra Vram ligger totalt 24 fastigheter utmed Jordbergavägen och Åvägen, se Figur 8. 
Fastigheterna ligger relativt utspridda längs med vägarna. 
 
VA-SITUATION 
En fastighet saknar vatten. Sex fastigheter har slamavskiljare utan efterföljande rening, tre har 
trekammarbrunn med någon form av äldre, enklare infiltration, en har trekammarbrunn med 
markbädd, två har minireningsverk och en är ansluten till kommunalt avlopp. Fem fastigheter har 
sluten tank till WC med någon form av enklare rening av övrigt spillvatten, och för fem av 
fastigheterna finns inga uppgifter om avloppet. 

PLANFÖRHÅLLANDE 
Enligt gällande översiktsplan finns inga planer på utbyggnad i området. 
 
BEDÖMNING 
En utbyggnad av kommunalt VA i området skulle innebära långa ledningssträckor och stora 
kostnader. Ingen utbyggnad planeras inom överskådlig tid. För fastigheter som ligger någorlunda tätt 
kan avloppsfrågan förslagsvis lösas med gemensamhetsanläggning. 
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VISS 2012, Vege å status, tillgänglig [2012-02-06] via 
 http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE621613-132747&userProfileID=3  
 
VISS Skälderviken status, tillgänglig [2012-02-06] via 
http://www.viss.lst.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=401&waterID=37924&wate
rTypeID=37&mergedWaterID=0&timeStamp=1328539384978 
 
VISS, Öresund status, tillgänglig [2012-02-08] via 
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE555545-124332 
 
VISS, Råån status, tillgänglig [2012-02-10] via 
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE620565-131931&userProfileID=3 
 
Översiktsplan 2006 – Planeringsdokument mot 2016. 
 
 
 
 

http://www.svalov.se/bobyggmiljo/planer/oversiktsplanering/fordjupadoversiktsplansoderasen.1253.html
http://www.svalov.se/bobyggmiljo/planer/oversiktsplanering/fordjupadoversiktsplansoderasen.1253.html
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2009/2009-51-bil4.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2009/2009-51-bil4.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2003/nfs2003_16.pdf
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2006%3A412%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2006%3A412%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2006%3A412%24
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE621613-132747&userProfileID=3
http://www.viss.lst.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=401&waterID=37924&waterTypeID=37&mergedWaterID=0&timeStamp=1328539384978
http://www.viss.lst.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=401&waterID=37924&waterTypeID=37&mergedWaterID=0&timeStamp=1328539384978
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE555545-124332
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