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1. Bakgrund 
De senaste åren har flera frågor rörande enskilda avlopp aktualiserats. Under 2006 kom nya allmänna 
råd för enskilda avlopp vilka är inriktade på vilken funktion en avloppsanordning ska uppfylla och inte 
tekniken som tidigare. Vidare har begrepp som hög och normal skyddsnivå införts, dvs en recipients 
känslighet är styrande för de funktionskrav som kan krävas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Parallellt 
med detta pågår arbetet med att införliva ramdirektivet för vatten (www.vattenmyndigheten.se) där de 
enskilda avloppen utgör en viktig miljöaspekt. Därutöver har den nya Lagen om allmänna vattentjänster 
medfört att kommunernas ansvar att lösa VA-frågan ur både ett miljö- och hälsoperspektiv har ökat. Allt 
detta kommer leda till högre krav på vatten- och avloppsförsörjningen även utanför det nuvarande 
verksamhetsområdet. 

I Helsingborg finns ca 3000 fastigheter med enskilt avlopp. Inom kommunen är exploateringstrycket på 
landsbygden högt. När bebyggelsen tätnar blir det svårare att lösa vatten- och avloppsfrågan med 
enskilda anläggningar och med tiden uppstår ett behov av gemensamma lösningar. För att kunna 
hantera vatten- och avloppsfrågan i områden med högt exploateringsintresse samt för att möjliggöra 
god rening av avloppsvatten i områden som motiverar höga utsläppsbegränsningar har behovet av en 
strategisk avloppspolicy lyfts fram. Den ska fungera som en strategi över hela kommunen där utbyggnad 
av allmänt avlopp utreds utifrån områdenas känslighet för utsläpp av avloppsvatten från enskilda 
avlopp samt utifrån det exploateringsintresse som finns för de olika områdena. 

I den här strategin utreds hur vatten- och avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras på bästa sätt i 
framtiden samt möjligheterna till en successiv utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden. Områden 
prioriterade för utbyggnad definieras och en strategi för enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad och för 
områden som inte berörs av utbyggnad formuleras. 

2. Mål och avgränsning 
En av de lokala miljömålsåtgärderna som berör rening av avloppsvatten i Helsingborgs miljöprogram är 
att en kommunal strategi för anslutning av enskilda avlopp till det kommunala spillvattennätet tas fram. 

2.1 Recipienter för enskilda avlopp 
Utsläpp av avloppsvatten från enskilda avlopp i Helsingborgs kommun berör två vattendrag, Råån och 
Vege å samt biflöden och bäckar med utlopp direkt till norra Öresund och Skälderviken samt till 
grundvatten. Enligt vattenförvaltningens statusklassning avseende näringsämnen bedöms Rååns och 
Vegeås huvudavrinningsområde ha dålig till otillfredsställande status. Målet för 
vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 2015. De enskilda avloppens påverkan på 
recipienten består i utsläpp av fosfor, kväve, organiskt material, bakterier, virus samt läkemedelsrester 
och andra hormonstörande ämnen. Det finns flera utsläppskällor som bidrar till den aktuella 
näringsstatusen och åtgärder kommer att krävas på flera av utsläppskällorna för att nå god status. 

Råån är utpekad som nationellt sett värdefull ur fiske- och kulturvärde och nationell värdefull ur 
naturvärdessynpunkt. Området har status som naturreservat och Natura-2000 område. 

http://www.vattenmyndigheten.se/
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Vege å mynnar i Skälderviken. Norra Öresund och Skälderviken klassas som avloppsvattenkänsliga 
områden med avseende på fosfor och kväve (91/271/EEG). 

2.2 Mål 
Helsingborgs stad möts av allt fler förfrågningar angående byggande både på rena landsbygden och i 
randen kring Helsingborgs tätort. Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få tillstånd en 
gemensam syn på hur byggande på landsbygden kan medges och regleras och således fungera som ett 
underlag vid prövning av ny bebyggelse på landsbygden. Den ska vidare tydliggöra för allmänheten vad 
som kan förväntas inom närområdet ur VA-försörjningssynpunkt på såväl kort som lite längre sikt. 
Strategin ska, utifrån varje områdes problembild och möjligheter, föreslå önskvärd framtida VA-lösning 
enligt följande tre grupperingar: 

A. Kommunalt VA 

B. Gemensamhetsanläggningar (GA) 

C. Enskilda anläggningar 

En prioriteringsordning och en tidplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska presenteras 
(kort respektive långt perspektiv med en brytpunkt på ca 20 år).  

Strategin skall ses som ett levande dokument. Utbyggnadsplaner är inte bindande utan det finns 
omständigheter som kan påverka prioriteringsordningen. 

2.3 Avgränsning 
VA-strategin omfattar fastigheter i kommunen som ligger någorlunda samlat i bebyggelsegrupper och 
som befinner sig utanför dagens verksamhetsområde för kommunalt VA. 

För enskilda fastigheter som inte ligger inom de områden som tagits upp i strategin kommer prövning 
även fortsättningsvis att göras från fall till fall. 

 

  
Faktaruta 1. Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt 6 § LAV är kommunen skyldig att se till att 
en allmän VA-anläggning kommer till stånd om en sådan, med hänsyn till människors hälsa och 
miljön, behöver ordnas i ett större sammanhang. Detta ”ett större sammanhang” ska inte blandas 
ihop med de riktlinjer för samlad bebyggelse enligt 8 kap plan- och bygglagen som antogs av 
Stadsbyggnadsnämnden 19 mars 2008, § 122. 
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3. Verksamhetsområdet i Helsingborgs stad 
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, se bilaga 1.  

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 distributions-
ledningarna. Därefter betalar fastighetsägaren en årlig 
brukningsavgift vars storlek beror på vattenförbrukningen och 
som ska täcka kostnader för drift och underhåll av VA-
anläggningar. Även brukningsavgiften regleras i en kommunal 
taxa. De kommunala taxorna beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Om kommunen beslutar sig för att bygga ut den allmänna 
anläggningen utvidgas först verksamhetsområdet till att omfatta det aktuella området. Då gäller 
vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt och avgiftsskyldighet. Om 
utbyggnadskostnaderna i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, 
vilket tolkas som mer än 130 % av normal kostnad, har kommunen en skyldighet att besluta om särtaxa 
för området för att få full kostnadstäckning. 
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4. Utbyggnadsplan 
Kommunal anslutning inom 5 år 

• Egnahemsvägen och Fockstorpsvägen 
• Småryd 
• Ekebergavägen, Påarp 
• Kvistofta 
• Hjortshög/Bergsorten 

Kommunal anslutning inom 5-10 år 

• Duvestubbeområdet 
• Rönnarp 

Kommunal anslutning inom 10-20 år 

• Bebyggelsegrupper söder om Kvistofta och Vallåkra 
• Skoggömmaregården 

Ingen anslutning till kommunalt VA inom en överskådlig tid, dvs det kommer att 
dröja mer än 20 år att nå ut med kommunalt VA 

• Tjutebro och Kingelstad 
• Gluggstorp 
• Hässlunda 
• Döshult 

I samband med exploatering 

• Rydebäck 
• Allerum/Hjälmshult, som även är avgörande för att Svedberga/Djuramossa ska kunna anslutas 

till kommunalt VA 

5. Strategi i avvaktan på utbyggnad 
Inom områden som är upptagna i strategin och som kommer att få kommunalt VA inom fem år gäller 
vissa övergångsprinciper för fastigheter med enskild VA-anläggning. Normalt kommer nybyggnation med 
enskilt avlopp inte att medges inom dessa områden. Om undantag ändå skulle bli aktuellt måste det 
föregås av särskild utredning där förutsättningar för en tillfällig lösning klargörs. Vid intresse för att 
åtgärda ett befintligt dåligt enskilt avlopp i samma områden kan en tillfällig lösning övervägas i avvaktan 
på anslutningen till VA-nätet. 
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I de områden där det dröjer mer än fem år innan en kommunal anslutning till vatten och avlopp 
genomförs kan tillstånd beviljas för enskilda avloppsanordningar som uppfyller dagens miljökrav. 

6. Strategi för områden som inte berörs av utbyggnad 
I områdena med hög prioritet på avloppsåtgärder men där det saknas förutsättningar för utbyggnad av 
kommunalt VA bör gemensamma lösningar för avloppshantering förordas. Det gäller inom följande 
områden: 

• Tjutebro 
• Kingelstad 
• Hässlunda 
• Gluggstorp 

7. Begreppsförklaringar 
 

Spillvatten 
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett. 

Dagvatten 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

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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8. Beskrivning av områden på landsbygden 
På de platser där bebyggelse finns någorlunda samlad i grupper av hus kan problem uppstå med de 
enskilda avloppsanläggningarna, kanske kombinerat med problem för enskilda vattenbrunnar. Nedan 
följer en genomgång av sådana landsbygdsområden i kommunen, vilken ligger till grund för 
utbyggnadsplanen ovan. Områdena beskrivs vad gäller antal fastigheter, nuvarande vatten- och 
avloppslösningar, bebyggelsetryck, möjligheter till förtätning, framtida planer enligt ÖP2010 mm. 

 

 

 

 

Rönnarp (1) 

Orientering 
Trakten Rönnarp bildar en bebyggelsegrupp med ca 30 bostäder. Rönnarp ligger i kommunens sydöstra 
del nära gränsen till Svalövs kommun. Bebyggelsen är i flera fall belägen på små fastigheter som har en 
begränsad yta att rena avloppsvatten på. Utsläpp av avloppsvattnet sker till Rönnarpsbäcken som är ett 
biflöde till Råån. 

Faktaruta 2. ÖP 2010. I ÖP 2010, samrådshandling maj 2009, pekar man ut byar  
lämpliga för kompletterande bebyggelse.     
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VA-situation 
Merparten av fastigheterna i Rönnarp är enbart utrustade med trekammarbrunn och i bästa fall ett 
sandfilter. Resterande fastigheter är utrustade med trekammarbrunn och markbädd anlagda i början av 
1990-talet.  

Planförhållanden 
Rönnarp ingår inte i ÖP2010 i den grupp av byar som anses lämpliga för varsam komplettering av 
bebyggelse. 

Bedömning 
Hög prioritet på en förbättrad avloppssituation. Ekonomiska och tekniska förutsättningar saknas dock för 
en anslutning till allmänt vatten och avlopp i Helsingborg. Ett rimligare alternativ är i sådana fall 
anslutning till spillvattenledningsnätet och reningsverket i Tågarp, Svalövs kommun. Avståndet mellan 
bebyggelsen i södra delen av Rönnarp till verksamhetsområde för spillvatten i Tågarp är ca 800 meter. En 
sådan anslutning är dock inte alls utredd i nuläget.  

Tjutebro och Kingelstad (2 och 3) 

Orientering 
Bebyggelsegrupparna Tjutebro och Kingelstad består tillsammans av ca 52 fastigheter och ett flertal 
fastigheter längs sträckningen. Tjutebro och Kingelstad ligger i kommunens sydöstra del, längs med 
Tågarpsvägen. Spillvattnet leds till Tjutebäcken eller direkt till Råå-ån. 

VA-situation 
14 fastigheter är utrustade med trekammarbrunn och efterföljande markbädd.  En gemensam 
anläggning i form av en markbädd finns. I området finns tre septiktankar. 13 fastigheter saknar 
efterföljande rening medan resterande fastigheter har trekammarbrunnar och filterbrunnar från 1970-
talet. 

Planförhållanden 
Enligt översiktsplan 2010 kan en varsam komplettering av Tjutebro prövas lämplig. 

Bedömning 
Hög prioritet på förbättrad avloppssituation men inga tekniska och ekonomiska förutsättningar för en 
kommunal anslutning. Gemensamhetsanläggningar inom områdena bör eftersträvas om möjligt. Vad 
gäller dricksvatten passerar Sydvattens ledning en knapp kilometer söder om Tjutebro. Där skulle det 
vara möjligt med en anslutning. 

Gluggstorp (4) 

Orientering 
Gluggstorp bildar en förtätning med ca 12 fastigheter och ligger i kommunens sydöstra del, nära gränsen 
till Landskrona. Förtätningen ligger ca 800 meter från Råå-ån. 
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VA-situation 
Hälften av fastigheterna är utrustade med trekammarbrunn och markbädd från början av 90-talet. 
Resterande fastigheter är utrustade med trekammarbrunn och äldre sandfilterbrunn. 

Planförhållanden 
Gluggstorp finns inte med i ÖP 2010 som intressant för kompletterande bebyggelse. 

Bedömning 
För långt avstånd till Helsingborgs verksamhetsområde för spillvatten och för litet antal fastigheter för 
att det ska finnas tekniska och ekonomiska förutsättningar för en kommunal anslutning. En gemensam 
lösning av avloppshanteringen för området bör dock eftersträvas. 

 

 

 

Kvistofta (5) 

Orientering 
Kvistofta består av en bebyggelsegrupp med ca 30 bostäder. Bebyggelsen är belägen ca 900 meter väster 
om Vallåkra. Avståndet till Råå-ån är mindre än 500 meter. 
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VA-situation 
Fastigheterna i Kvistofta försörjs med dricksvatten från det allmänna ledningsnätet men har enskilt 
avlopp som leds i dräneringsledningar till Råå-ån. Nästan hälften av fastigheterna har trekammarbrunn 
och efterföljande rening i markbädd från 1990-talet. Resterande fastigheter har enklare lösningar som 
filterbrunnar från 1970-1980-talet, slutna tankar eller enbart slamavskiljning. En fastighet har ett 
minireningsverk från 2004. 

Planförhållanden 
Kvistofta by omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljövården samt delvis av riksintresse för 
naturvården. Bebyggelsemiljön bedöms vara av kulturhistoriskt värde jämlikt PBL 3:12§. Enligt ÖP 2010 
kan en varsam komplettering av byn prövas lämplig. 

Bedömning 
Hög prioritet på förbättrad avloppssituation då det är relativt många fastigheter nära Råån. Det finns 
tekniska förutsättningar för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kvistofta.  

Tre bebyggelsegruppar söder om Kvistofta och Vallåkra (6, 7 och 8) 

Orientering 
Söder om Kvistofta och Vallåkra, längs Aspavägen och Vallåkravägen finns tre bebyggelsegruppar som 
tillsammans består av ca 40 bostäder. De ligger ca 1100 meter från Råå-ån, dit avloppsvattnet leds. 

VA-situation 
En tredjedel av fastigheterna har slamavskiljning i trekammarbrunn och efterföljande rening i markbädd. 
Resterande fastigheter har enklare lösningar med slutna tankar eller sandfilterbrunn. För ett antal av 
fastigheterna saknas uppgift om avloppsreningslösning. 

Planförhållanden 
Enligt ÖP 2010 kan en varsam komplettering prövas lämplig för en av bebyggelsegrupperna. 

Bedömning 
Områdena är belägna på rimligt avstånd från Vallåkra, varför förutsättningarna för en anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp bör utredas vidare. 

Rydebäck (9) 

Orientering 
Längs klostervägen och Fortunavägen i Rydebäck finns en bebyggelsegrupp bestående av fem hus. 
Avloppet leds till Rydebäcken som mynnar i Öresund ca 500 meter från den kommunala badplatsen. 

VA-situation 
Avloppen består av enskilda anläggningar där tre bostäder har trekammarbrunn och efterföljande rening 
i markbädd medan två bostäder har sandfilterbrunnar från 1980-talet.  
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Planförhållanden 
Ett planprogram för ett område intill bebyggelsen upprättades och godkändes av byggnadsnämnden den 
24 januari 2006. Med anledning av att planprogrammet omfattar ett stort utbyggnadsområde avses 
detaljplaneläggning ske etappvis med början inom området direkt öster om Sandövägen. 

Bedömning 
Förutsättningar för utbyggnad av allmänt VA finns. Anslutning av dessa fem hus bör i sådana fall ske i 
samband med planerad utbyggnad av den etapp som ligger närmast dessa fem hus. 

 

Duvestubbe (10) 

Orientering 
Området här kallat Duvestubbeområdet ligger väster om järnvägen i Ödåkra och omfattar ungefär 25 
fastigheter. 

VA-situation 
Fastigheterna ingår i en privat vattenförening och enligt uppgift består avloppsförsörjningen av en 
ledning från 1920-talet (lerrör Ø225). Det har aldrig funnits någon förening med ansvar för den 
gemensamma ledningen med utlopp till en bäck. Ödåkra kommun har senare kompletterat ledningen 
med en stor trekammarbrunn vid utsläppspunkten för att värna om bäcken. På 90-talet byggdes en 
pumpstation för att leda en viss del av vattnet från trekammarbrunnen till en spillvattenledning för 
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vidare transport till avloppsreningsverket. Fastigheterna i området har aldrig betalt varken 
anläggningsavgift eller brukningsavgift för avloppsvattnet. 

Planförhållanden 
Då området ingår i det som nyligen blivit kommunalt naturreservat är det inte aktuellt med någon 
kompletterande bebyggelse. 

Bedömning 
Tekniska förutsättningar för utbyggnad av allmänt VA finns, en del med LTA (lågtrycksavlopp) och en del 
med självfall. Utredning pågår. 

Skoggömmaregården (11) 

Orientering 
Bebyggelsegrupp bestående av ca 20 bostäder längs Väla bäck. Området ligger i relativt nära anslutning 
till verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

VA-situation 
De avloppsanordningar som finns i området är äldre. På fastigheterna finns fyra gamla rensbrunnar, sex 
filterbrunnar från 80-talet, några septiktankar och två markbäddar från 90-talet. För några av 
fastigheterna finns det inte några uppgifter om avloppsanordningar. 

Planförhållanden 
Skoggömmaregården ingår inte i ÖP2010 i den grupp av byar som anses lämpliga för varsam 
komplettering av bebyggelse. 

Bedömning 
Förutsättningar för en kommunal anslutning bör utredas. 

Småryd (12) 

Orientering 
Småryd ligger vid Smårydsskogen strax öster om väg 111 vid Mariastaden. 

VA-situation 
Flera av fastigheterna har trekammarbrunn med sandfilter från 1970–80-talet. Två fastigheter har 
trekammarbrunn och markbädd från 1996 respektive 1997. 

Planförhållanden 
Småryd ingår inte i ÖP2010 i den grupp av byar som anses lämpliga för varsam komplettering av 
bebyggelse. 
 
Bedömning 
Utbyggnad av kommunalt VA i samband med att fastigheten Allerum 11:42 bebyggs under hösten 2009. 
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Hjortshög/Bergsorten  (13) 

Orientering 
Hjortshög/Bergsorten består av två bebyggelsegruppar och består totalt av ca 40 fastigheter. Spillvattnet 
leds till Skavebäcken. 

VA-situation 
Åtta av fastigheterna är anslutna till en gemensam markbädd från 1993. Nio fastigheter har egna 
markbäddar från 90-talet och ytterligare åtta fastigheter har äldre trekammarbrunn och filterbrunn. I 
området finns tre septiktankar och en rensbrunn. Sex fastigheter har avloppslösning av ännu äldre 
utförande. För tre av fastigheterna saknas uppgifter om avloppsförsörjning. 

Planförhållanden 
Området mellan motorvägen och Hjortshög/Bergsorten exploateras som industriområde, Tostarp. Enligt 
översiktsplan 2010 kan en varsam bostadskomplettering av Hjortshög/Bergsorten  prövas lämplig. 

Bedömning 
Hög prioritet på en förbättrad avloppssituation. Planerade exploateringar intill och inom området 
motiverar utbyggnad av allmänt vatten och avlopp.  
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Egnahemsvägen, Focktorpsvägen (14) 

Orientering 
Längs med Egnahemsvägen och Focktorpsvägen ligger ett 40-tal hus. Förfrågan har inkommit från de 
boende om anslutning till allmänt vatten och avlopp. 

VA-situation 
Enskilda avlopp. Eget vatten med kvalitetsproblem. 

Planförhållanden 
Området ingår inte i ÖP2010 i den grupp av byar som anses lämpliga för varsam komplettering av 
bebyggelse. 

Bedömning 
Anslutning av vatten och avlopp är tekniskt möjligt, utredning gjord. Då vattnet uppfattas som dåligt i 
området och intresse för nybyggnad finns prioriteras området för utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp. 
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Svedberga och Djuramossa (15 och 16) 

Orientering 
Svedberga och Djuramossa består tillsammans av två förtätningar med totalt 13 bostäder. Längs med 
vägen mellan förtätningarna finns ytterligare fem bostäder. Spillvattnet leds till Myregropen och vidare 
till Skavebäcken. 

VA-situation 
I Djuramossa renas avloppsvattnet i gemensamma anläggningar anlagda under början av 90-talet. I den 
norra förtätningen finns avloppslösningar bestående av septiktankar från 70-talet. Husen mellan 
förtätningarna har septiktankar eller ingen rening alls. 

Planförhållanden 
Varken Svedberga eller Djuramossa finns med i ÖP2010 bland de byar som anses lämpliga för varsam 
komplettering av bebyggelse. 

Bedömning 
Hög prioritet på förbättrad avloppssituation. Kommunal anslutning kan dock inte ske förrän 
Allerum/Hjälmshult är åtgärdat.  
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Allerum/Hjälmshult (17) 

Orientering 
Området kring Allerum och Hjälmshult är en del av kommunen som är populär för exploatering.  

VA-situation 
I det befintliga VA-systemet finns problem både vad gäller avlopp och vatten. 

Planförhållanden 
Allerum tas upp i ÖP 2010 som en av de byar utanför högkvalitativ kollektivtrafik som bedöms ha goda 
förutsättningar att kunna växa. 

Bedömning 
Om en större utbyggnad ska göras i Allerum och/eller Hjälmshult krävs att åtgärder genomförs på 
huvudledningsnätet. 

Döshult (18) 

Orientering 
Döshult ligger i kommunens nordöstra del, nära gränsen till Höganäs kommun. Avloppsvattnet leds till 
Brandstorpsbäcken och vidare ut i Öresund. 

VA-situation 
I området finns enskilda avlopp av varierande standard. Fem septiktankar från 50-talet, fem filterbrunnar 
från 70-talet samt nyare anläggningar som markbäddar och infiltrationsanläggningar från 1990-2000-
talet.  I området finns en förskola.  

Planförhållanden 
Döshult ingår inte i ÖP2010 i den grupp av byar som anses lämpliga för varsam komplettering av 
bebyggelse. 

Bedömning 
Låg prioritet på en förbättrad avloppssituation. Enskilda anläggningar även framöver. 
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Hässlunda (19) 

Orientering 
Hässlunda ligger i kommunens östra del, nära gränsen mot Bjuvs kommun. Hässlunda består av ett 30-tal 
fastigheter. Spillvattnet leds till Skavebäcken. 

VA-situation 
Ett hushåll har ett minireningsverk som godkändes 2007. Resterande anläggningar är sandfilterbrunnar 
från 80-talet och markbäddar från 90-talet. Några fastigheter har septiktankar.  

Planförhållanden 
Enligt översiktsplan 2010 kan kompletterande bebyggelse i anslutning till den befintliga bebyggelsen 
prövas lämplig. 

Bedömning 
För långt avstånd till Helsingborgs verksamhetsområde för spillvatten för att det ska finnas tekniska och 
ekonomiska förutsättningar för en kommunal anslutning. En gemensam lösning av avloppshanteringen 
för området bör dock eftersträvas. 
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Ekebergavägen, Påarp (20) 

Orientering 
Totalt sju fastigheter precis nordväst om Påarp. 

VA-situation 
Enskilda anordningar av varierande standard. Två markbäddar från 2000 och några äldre anläggningar. 
En sluten tank från 2009. 

Planförhållanden 
I ÖP 2010 är stationssamhällena upptagna som lämpliga för utbyggnad. 

Bedömning 
Kommunal anslutning möjlig. 
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