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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 
på tekniken som tidigare. Vidare har begrepp som hög och normal skyddsnivå införts, det vill säga 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. Dessa faktorer sammantagna kommer leda till högre 
krav på vatten- och avloppsförsörjningen även utanför det nuvarande verksamhetsområdet. 
 
Enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster 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. Större sammanhang enligt praxis: samlad bebyggelse om 20-30 hus.  
 
I Åstorps kommun finns ca 650 fastigheter med enskilt avlopp. I områden där bebyggelsen tätnar blir 
det svårare att lösa vatten- och avloppsfrågan med enskilda anläggningar som ska uppfylla allt 
strängare krav på rening. Med tiden uppstår ett behov av gemensamma lösningar. 
 
För att kunna hantera vatten- och avloppsfrågan i områden utanför tätorterna samt 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. 

Begreppsförklaringar  
Spillvatten  
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett.  
 
Dagvatten 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.  
 
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 och avgränsning 

Huvudsakliga recipienter för enskilda avlopp  
Inom Åstorps kommun finns två huvudavrinningsområden, Rönne Å samt Vege Å, vilka påverkas av 
utsläpp från enskilda avlopp. Rönne Å bedöms av Vattenmyndigheten ha från otillfredsställande till 
god ekologisk status samt vara negativt påverkad av övergödning och miljögifter. Vege Å bedöms av 
Vattenmyndigheten ha från dåligt till måttlig ekologisk status och vara negativt påverkad av 
övergödning och miljögifter. Rönne Å är utpekat av Länsstyrelsen som Nationellt särskilt värdefullt 
vatten. 
 
Både Rönne Å och Vege Å har utlopp i Skälderviken vilket bland annat är ett Natura 2000-område 
samt ett område som klassas som avloppsvattenkänsligt med avseende på fosfor och kväve 
(91/271/EEG). Skälderviken bedöms av Vattenmyndigheten ha måttlig ekologisk status och vara 
negativt påverkad av övergödning. Målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 
2021. 
 
Det finns även några mindre vattenförekomster i Åstorps kommun som är recipienter för 
avloppsvatten, nämligen Klövabäcken, Humlebäcken och Kölebäcken. Klövabäcken är utpekad av 
Länsstyrelsen som nationellt särskilt värdefullt vatten och delar av den är även Natura 2000-område. 
Bäcken har enligt Länsstyrelsen rent vatten och bedöms av Vattenmyndigheten ha god ekologisk 
status och inte vara negativt påverkad av övergödning eller miljögifter. Klövabäcken klassas även som 
ett avloppskänsligt vatten (fosfor -inland). Humlebäcken bedöms av Vattenmyndigheten ha dålig 
ekologisk status och vara negativt påverkad av övergödning och miljögifter. Målet för 
vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 2021. Även Humlebäcken klassas som ett 
avloppskänsligt vatten (fosfor -inland). Kölebäcken är inte bedömd av Vattenmyndigheten men 
genom provtagningar har miljökontoret kunnat konstatera att även Kölebäcken är övergödd. 
 
Enligt ”Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015” behöver kommunerna ställa krav på 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status. 
 
I Åstorps Naturvårdsprogram 2008 finns dessutom ett lokalt mål att åtgärda alla enskilda avlopp så 
att de inte förorenar vattendragen. Detta är en åtgärd för att klara det nationella miljökvalitetsmålet 
om levande sjöar och vattendrag.  

Mål  
Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få tillstånd en gemensam syn på hur byggande på 
landsbygden kan medges och regleras. På så sätt kan den fungera som ett underlag vid prövning av 
ny bebyggelse på landsbygden. Strategin 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) i första hand kretsloppsanpassade 
C. 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 20 år).  
Utbyggnadsplaner som presenteras i strategin är inte bindande. Detta då det vid fortsatt utredning 
kan framkomma omständigheter som påverkar prioriteringsordningen. 
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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.  
 
Gällande reningsverkens framtid har tidigare utredningar visat att det är lämpligt att avveckla 
Kvidinges reningsverk och leda kommunens spillvatten till reningsverket i Nyvång. Detta är dock 
ingen fråga som påverkar landsbyggdsstrategin, med undantag för fastigheterna kring Rörspjäll. Den 
tas därför inte upp ytterligare i detta dokument. För vidare läsning:  
 
Utredning överföring från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångsverket, Uppdragsnummer  
1836 109 000, 2007-02-14 SWECO VIAK AB 
 
Synpunkter på utredning kring överföring från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångsverket,  
ERAN Miljökonsult AB, 2007-09-30  

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 först 
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 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 utbyggnadskostnaderna i beaktansvärd omfattning avviker från andra 
fastigheter i verksamhetsområdet har kommunen en skyldighet att besluta om särtaxa 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 
ansluter sig till det kommunala ledningsnätet ska ändå anslutningsavgift betalas. Inom 
verksamhetsområdet för spillvatten godkänns normalt inga enskilda avloppslösningar. 
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Verksamhetsområde för spillvatten  

  

 

Verksamhetsområde för vatten 
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Vattenskyddsområde  
Vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för 
en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till 
skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenerationsperspektiv. I 
Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16, kan man bland annat läsa att i 
vattenskyddsområde bör föreskrivas om förbud mot ytterligare infiltrationsanläggningar för 
hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten i primär skyddszon. För sekundär skyddszon 
bör föreskrivas om krav på tillstånd för sådana anläggningar. 
 
Utöver de allmänna föreskrifterna för vattenskyddsområdet antog kommunfullmäktige 2002-11-04, 
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kvidingefältets grundvattentillgång i Åstorps kommun. 
Nedan följer ett stycke ur texten: 
 
§ 2 d. Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall 
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller kommunalt dagvatten får inte 
anläggas. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas 
om eller renoveras. 
 
Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller kommunalt dagvatten får inte 
anläggas utan tillstånd av Miljönämnden. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet 
och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. 
 
Även för skyddsområdet i Åstorp finns det lokala bestämmelser från 1974. Under § 3 a står det: 
 
Inom skyddszonen skall gälla följande: 
Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd 
bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattnets 
djup mm kan ske utan risk för grundvattnet 
 
 

 

Vattenskyddsområde Åstorps kommun  
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Utbyggnadsplan  
 
Kommunal anslutning inom 5 år 
Kärreberga stugområde – Spillvattenanslutning 
Björnås – Spill- och vattenanslutning 
 
Kommunal anslutning inom 5-10 år 
Högalid – Spillvattenanslutning 
Maglaby – Spillvattenanslutning 
 
Kommunal anslutning inom 10-20 år 
Broby – Spill- och vattenanslutning 
 
I samband med exploatering 
Snuggarp – Utreds vidare i samband med exploatering av Broby verksamhetsområde Öster och väster 
om Malmövägen. 
Rörspjäll – Utreds vidare om man beslutar att överföra avloppsvattnet från Kvidinge till Nyvångs 
reningsverk  
Sånna och Goentorp – Utreds vidare beroende på Kvidinges utveckling norrut  
 
Ingen anslutning till kommunalt VA inom en överskådlig tid  
Ormastorp 
Tranarp 
Ådalsvägen 
 

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.  
 
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. 
 

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: 
Ormastorp 
Tranarp 
Ådalsvägen 
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Beskrivning av områden på landsbygden   
Inom områden med någorlunda samlad bebyggelse kan det uppstå problem med de enskilda 
avloppsanläggningarna. Det kan även ställa till 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 mm. Se bilaga 1. Översikt. 
 

Kärreberga stugområde 
Beskrivning av området 
Kärreberga stugområde ligger på Söderåsens sluttning, strax sydost om Åstorps samhälle och består 
av ca 130 permanent- och fritidsbostäder. En del av området är detaljplanerat och för en annan del 
gäller områdesbestämmelser. Stora delar av området är mycket tätbebyggt med mycket begränsad 
yta att rena avloppsvatten på. Stugområdet är ett omvandlingsområde där trenden är att fler och fler 
bosätter sig där permanent. År 2008 var ungefär två tredjedelar permanentboende. 
 
VA-situation 
Majoriteten av de enskilda avloppen i området bedöms inte uppnå dagens reningskrav. För en stor 
del av avloppen saknas tillstånd och för en del fastigheter saknas uppgifter om avloppet helt. En del 
fastigheter har torra toalettsystem och vissa har stenkistor för hantering av BDT - vatten. Det finns 
dessutom en del som har slutna tankar. De flesta avloppen är anlagda från 1980-talet till början av 
2000-talet men en del avlopp är från 1950- till 1970-talet. På området finns ett minireningsverk 
installerat 2008. Fastigheterna i området har enskilda eller gemensamma vattentäkter. Utsläpp av 
renat avloppsvatten sker nästan uteslutande till grundvattnet. Området ligger inom Humlebäckens 
samt Kölebäckens delavrinningsområden och dessa vattendrag är biflöden till Vege Å. 
 
Planförhållande 
I dagsläget finns inga planer för någon vidare utveckling av området. Sparsam förtätning kan ske 
(max 10 hus). Med tanke på det geografiska läget är det inte troligt att Kärreberga kommer utvecklas 
mot tätortskaraktär. 
  
Bedömning 
Området är högt prioriterat bland annat med anledning av områdets samhällsliknande karaktär, det 
är ett omvandlingsområde, det finns enskilda vattentäkter som riskerar att förorenas samt att det är 
många bostäder inom ett begränsat område vilket innebär en stor påverkan. Området ansluts till det 
kommunala ledningsnätet med lågtrycksavlopp kombinerat med självfall. Tryckledning är förberedd 
från Rörspjäll till Åstorp för att ta emot spillvatten från Kärreberga stugområde och leda det till 
Nyvångs reningsverk. Bedömning har gjorts att kommunalt vatten inte dras upp till området och 
dagvatten tas omhand lokalt. Se vidare VA-utredning Kärreberga stugby, Åstorps kommun. Daterad 
2009-04-17. Vid utbyggnad kommer området sannolikt att belastas med särtaxa. 
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Björnås 
Beskrivning av området 
Björnås ligger på Söderåsen i den sydöstra delen av Åstorps samhälle. Direkt norr om området finns 
Åstorps vattenskyddsområde och en del av fastigheterna ligger inom detta skyddsområde. I 
omedelbar anslutning till området har kommunen förvärvat en fastighet med förmodad avsikt att 
exploatera denna för bostadsändamål. 
 
VA-situation 
Under 2009 inventerades de enskilda avloppen på området. I dagsläget bedöms enbart ett enskilt 
avlopp vara godkänt och resterande (14 stycken) har dömts ut. Av dessa har fem beslut överklagats 
till Länsstyrelsen som ännu inte fattat beslut i ärendena. En bostad i området saknar avlopp. Inom 
området har det under början av 2010 getts tillstånd till ett nytt enskilt avlopp men något avlopp har 
ännu inte inrättats, efter inrådan från miljökontoret. Enbart ett fåtal av fastigheterna saknar tillgång 
till kommunalt vatten. 
 
Planförhållande 
Viss förtätning av Björnås och dess omgivning kan bli aktuell. 
 
Bedömning 
Björnås är ett tätbebyggt område. De flesta fastigheterna ligger inom det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Övriga fastigheter ligger direkt angränsande till 
verksamhetsområdet. Nästan alla enskilda avlopp på området har bedömts vara undermåliga och 
några av fastigheterna ligger inom Åstorps vattenskyddsområde. 
 
Verksamhetsområdet för både vatten och avlopp bör utvidgas så det inkluderar alla fastigheter inom 
Björnås. I de fall fastigheterna inte kan anslutas med självfall sker anslutning till det kommunala 
ledningsnätet med lågtrycksavlopp. 
 

Högalid 
Beskrivning av området 
Högalid ligger på Söderåsens sluttning, ca 3 km söder om Kvidinge samhälle och består av ca 40-50 
stycken permanent- och fritidsbostäder. Området ligger inom Kvidinge vattenskyddsområde. En stor 
del av området består av en fastighet med arrendestugor. Stugorna ligger något utspridda i mindre 
relativt täta grupper. Ett annat område på Högalid, kallat Granehäll, består av mycket små, friköpta 
fastigheter (16 stycken) med mycket tät bebyggelse och i mestadels kuperad terräng och det finns 
mycket begränsad yta att rena avloppsvatten på. 
 
VA-situation 
Majoriteten av de enskilda avloppen i området bedöms inte uppnå dagens reningskrav. De flesta av 
fastigheterna i området har idag avloppslösningar bestående av trekammarbrunnar och 
infiltrationsanläggningar. Dessa var vid anläggandet år 1977-1978 anpassade och dimensionerade för 
BDT-vatten men anslutande av vattentoaletter till systemen har godkänts under 2000-talet. Några 
fastigheter är anslutna till gemensamma trekammarbrunnar. En del stugor har fortfarande torra 
toalettsystem. På området finns ett minireningsverk installerat 2006. Vattenförsörjningen i området 
sker till största delen genom gemensam vattentäkt. En del enskilda brunnar finns dock, framförallt i 
området Granehäll. Utsläpp av renat avloppsvatten sker i de flesta fall till grundvattnet. Området 
ligger inom Körslättsbäckens delavrinningsområde och detta vattendrag har sitt utlopp i Klövabäcken 
som går vidare ut i Rönne Å. 
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Planförhållande 
Det finns en detaljplan som medger ytterligare ca 40 stugor inom området. I dagsläget upplevs det 
inte finnas något exploateringsintresse.   
 
Bedömning 
Området är högt prioriterat med anledning av att det är samlad bebyggelse, det ligger inom 
vattenskyddsområdet samt att de befintliga anläggningarna är mycket gamla. För att ansluta 
området till det kommunala spillvattennätet krävs det mycket långa ledningsdragningar, vilket 
innebär mycket stora kostnader. En lokal lösning är inte heller problemfri med tanke på att Högalid 
ligger inom vattenskyddsområdet. Förutsättningarna för en kommunal lösning utreds vidare. Vid 
utbyggnad kommer området sannolikt att belastas med särtaxa. 
 

Maglaby 
Beskrivning av området 
Maglaby ligger söder om Kvidinge, precis på randen till Söderåsen och består av tre grupper med 
bostäder. Området ligger till största delen inom Kvidinge vattenskyddsområde. En del fastigheter har 
små tomter med begränsad yta att rena avloppsvatten på.  
 
VA-situation 
Åtminstone hälften av de enskilda avloppen i området består av äldre slamavskiljare med 
efterföljande infiltration vilket innebär att grundvattnet är recipient av det renade avloppsvattnet. De 
flesta anläggningarna är anlagda innan 1997. Det finns även ett antal slutna tankar i området, 
anlagda mellan 1984-2001 samt ett minireningsverk installerat 2006. Fastigheterna har enskilt 
vatten. 
 
Planförhållande 
Det finns inga planer på vidare expansion av området. 
 
Bedömning 
Läget inom vattenskyddsområdet gör att området är prioriterat, men Maglaby klassas inte som 
samlad bebyggelse. Eventuellt går det att hitta en gemensam lösning med Högalid. Detta kommer att 
utredas vidare. 
  

Broby 
Beskrivning av området 
Söder om Nyvång (ca 500 meter) ligger Broby. Bebyggelsen är delvis uppdelad i tre delområden som 
tillsammans består av 24 bostäder, en kyrka (med kyrkogård), 4-5 verksamheter och ett antal 
lantbruk/gårdar. Området delas av ett antal vägar, bland annat E4, och omgärdas och genomskärs av 
Kölebäcken som är ett biflöde till Vege Å.  
 
VA-situation 
Majoriteten av bostädernas avlopp består av slamavskiljare med efterföljande markbädd/infiltration 
anlagda senast 1996. En av markbäddarna är dock från 2002. De fastigheter som ligger sydöst om 
E4:an är anslutna till det kommunala spillvattennätet. Området försörjs med kommunalt vatten.  
 
Planförhållande 
Visst intresse av nyexploatering finns i närområdet. Större exploatering är inte aktuellt på grund av 
närheten till E4:an. 
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Bedömning 
Broby är prioriterat eftersom det består av över 20 bostäder samt andra verksamheter och dessutom 
påverkar områdets avloppsvatten Kölebäcken. Broby är beläget på rimligt avstånd från det 
kommunala spillvattennätet och en anslutning är tekniskt möjlig.  
 

Rörspjäll 
Beskrivning av området 
Området ligger öster om Åstorp, sydväst om Kvidinge och söder om väg 21. Området består av 10 
bostadshus samt en verksamhet utspridda på en sträckning av ca 1 km.  
 
VA-situation 
De flesta avloppen är anlagda mellan 1975-1992 och består oftast av slamavskiljare med 
efterföljande markbädd med utlopp i Humlebäcken. En markbädd är dock från 2002. Majoriteten av 
fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten. 
 
Planförhållande 
Det finns inga planer på vidare expansion av området. 
 
Bedömning 
Rörspjäll klassas inte som samlad bebyggelse och är därför inte ett prioriterat område. Anslutning till 
kommunalt avlopp utreds vidare om man beslutar att överföra avloppsvattnet från Kvidinge till 
Nyvångs reningsverk.  
 

Snuggarp 
Beskrivning av området 
Söder om Åstorp ligger ett område bestående av en klunga med 8 bostäder och ytterligare ca 300 
meter söderut ligger en klunga med 4 bostäder. Omedelbart norr om området finns Kölebäcken. 
Området ligger söder om ett nytt planerat verksamhetsområde. 
 
VA-situation 
Fastigheterna har enskilda avlopp men är anslutna till det kommunala vattennätet. 
 
Planförhållande 
Norr om Snuggarp planeras verksamhetsområde både öster och väster om Malmövägen. 
Detaljplanen för västra området beräknas vara klar hösten 2011.  
 
Bedömning 
Det finns i dagsläget inga förutsättningar för kommunalt avlopp. Det klassas inte som samlad 
bebyggelse och ligger för långt ifrån verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten. Området bör 
däremot utredas vidare i samband med exploatering av Broby verksamhetsområde. 
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Sånna och Goentorp 
Beskrivning av området 
Områdena ligger relativt samlat norr om Kvidinge, längst med Sånnavägen. Totalt finns här 28 
stycken bostäder. Inom områdena finns dessutom två omfattande växthusverksamheter samt en 
industriverksamhet. En del fastigheter, särskilt inom Sånna by, har begränsad yta att rena 
avloppsvatten på. 
 
VA-situation 
Åldern på avloppsanläggningarna i området varierar mycket men många slamavskiljare med 
efterföljande infiltrationer är anlagda på 1980- och 90-talet. I området finns även en del slutna tankar 
installerade mellan 1974-2004. Det finns även en godkänd avloppsanläggning från 2009. En del av 
fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten och några har enskilt vatten. 
 
Planförhållande 
Eventuellt finns det möjligheter för Kvidinge att växa norrut men det finns inga planer på vidare 
exploatering i dessa områden.  
 
Bedömning 
Det finns i dagsläget inga förutsättningar för kommunalt avlopp. Sånna klassas inte som samlad 
bebyggelse och ligger för långt ifrån verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten.  Beroende på 
Kvidinges exploatering kan kommunal anslutning bli aktuell på längre sikt. 
 

Ormastorp 
Beskrivning av området 
Området ligger ca 900 meter väster om Nyvång och består av ca 6 stycken hus. Tomterna är i vissa 
fall mycket små och det finns i de fallen begränsad yta att rena avloppsvatten på.  
 
VA-situation 
Området har äldre, enskilda avloppsanläggningar. Det renade avloppsvattnet avleds till Humlebäcken 
som är ett biflöde till Vege Å. Fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten. 
 
Planförhållande 
Fastigheterna ligger intill järnvägen och det finns inga planer på vidare expansion av området.  
 
Bedömning 
Det är för långt avstånd till verksamhetsområde för spillvatten, 1200 m, och för litet antal fastigheter 
för att det ska finnas tekniska och ekonomiska förutsättningar för en kommunal anslutning. En 
gemensam lösning av avloppshanteringen inom området bör dock eftersträvas. 
 

Tranarp 
Beskrivning av området 
Bebyggelsegruppen Tranarp ligger i den nordligaste delen av Åstorps kommun och består av en 
samling med 10 bostäder. Utmed Tranarpsvägen från Åstorp ligger ett 40-tal bostäder i mer eller 
mindre samlade former. Ungefär 200 meter norr om området ligger Rönne Å. 
 
VA-situation 
Ungefär hälften av de enskilda avloppsanläggningarna består av 3-kammarbrunnar med efterföljande 
infiltration/markbädd anlagda på 1990-talet. Fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten. 
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Planförhållande 
Det finns inga planer på vidare exploatering i Tranarp. 
 
Bedömning 
Det är för långt avstånd till Åstorps verksamhetsområde för spillvatten och för litet antal fastigheter 
för att det ska finnas tekniska och ekonomiska förutsättningar för en kommunal anslutning. Det är ca 
5 km till befintlig spillvattenledning vilket innebär över 100 m ledning/fastighet även om man 
ansluter alla fastigheter utmed Tranarpsvägen. 
 

Ådalsvägen 
Beskrivning av området 
Ungefär 500 meter nordväst om Hyllinge samhälle ligger en liten samling hus (6 stycken) på båda 
sidorna om Ådalsvägen. Husgruppen ligger ca 450 meter från Hasslarpsån som är ett biflöde till Vege 
Å. 
 
VA-situation 
Avloppen består av äldre, enskilda anläggningar. Fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten. 
 
Planförhållande 
Det finns inga planer på vidare exploatering i området. 
 
Bedömning 
Området är lågprioriterat. Det rör sig om ett fåtal hus beläget ca 600 m från spillvattenledning vilket 
innebär ca 100 meter ledningsdragning per fastighet. Detta klassificeras inte som samlad bebyggelse 
och kommer inte tas med i verksamhetsområdet inom en överskådlig framtid. En gemensam lösning 
för avloppshanteringen inom området bör dock eftersträvas. 
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     Bilaga 1. Översikt 
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